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Szanowni Pañstwo!

Trzecie spotkanie z Pañstwem
na ³amach naszego czasopisma w 2014
roku otwiera wywiad Iwony Gubañ-
skiej z profesorem Mariuszem Jê-
drzejk¹, dyrektorem Centrum Profila-
ktyki Spo³ecznej. Profesor przeprowa-
dzi³ w leszczyñskim Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli bardzo interesuj¹ce
zajêcia zwi¹zane z profilaktyk¹ uzale¿-
nieñ w marcu bie¿¹cego roku. Niejed-
nokrotnie stosowa³ w swojej pracy
innowacyjne formy terapii. Generalnie
opowiada siê za profilaktyk¹ syste-
mow¹, która obejmuje realizacjê pro-
gramów profilaktycznych organizowa-
nych przez miasto i okalaj¹ce je powia-
ty oraz spójne w ró¿nych typach szkó³ i
rodzajach uzale¿nieñ. Prezentuje przy
tym jeszcze inne swoje pogl¹dy i prze-
myœlenia.

W kolejnym artykule rozwija-
na jest refleksja nad popularnym w
Polsce klapsem dla dziecka za nie-
pos³uszeñstwo. Autorki analizuj¹ po-
dejœcie w karaniu dzieci, wskazuj¹c na
ró¿ne formy przemocy ze strony rodzi-
ców i opiekunów oraz przyczyny jej
stosowania wed³ug wieloczynnikowej
koncepcji ekologicznego modelu krzy-
wdzenia dzieci. Wskazuj¹ równoczeœ-
nie mo¿liwoœci zastosowania pra-
wnych procedur w przypadku przemo-
cy w rodzinie.

W dziale ,,Dydaktyka'' na-
uczyciele doradcy z matematyki pisz¹ o
popularyzacji przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych przez leszczyñ-
skich nauczycieli. Okazuje siê, ¿e
organizuj¹ oni szereg ró¿nych przed-
siêwziêæ w postaci konkursów na ró¿-
nych etapach nauczania i ró¿nym
poziomie zainteresowañ uczniowskich.
Konkursy te pozwalaj¹ na rozwijanie
uzdolnieñ, twórczego myœlenia, pozy-

tywnego stosunku do tych przedmio-
tów oraz wymianê doœwiadczeñ
samych nauczycieli. Zamieszczamy
tam równie¿ krótkie omówienie wy-
staw Instytutu Pamiêci Narodowej w I
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Lesznie.
Wystawy te wzbogaci³y nauczanie hi-
storii nie tylko w tej szkole, ale i in-
nych, ciesz¹c siê du¿ym zaintereso-
waniem.

W bie¿¹cym numerze publi-
kujemy osi¹gniêcia Gimnazjum im.
Su³kowskich w Rydzynie, otwieraj¹c
tym artyku³em nowy cykl poœwiêcony
prezentacji placówek oœwiatowych.
Autorka artyku³u skupi³a siê innowa-
cjach dydaktyczno-wychowawczych.
Przedstawia realizacjê ró¿nych proje-
któw i programów, które uatrakcyj-
niaj¹ naukê w szkole. A do idei takiej
prezentacji dorobku szkó³ przekonuje i
zachêca Donata Waszyñska Samolak.

O doœwiadczeniach ukraiñ-
skich nauczycieli w kszta³towaniu zdo-
lnoœci kreatywnych poprzez praco-
wnie dydaktyczne pisze Jurij Zawale-
wski z Ministerstwa Oœwiaty i Nauki w
Kijowie. Zwraca szczególn¹ uwagê na
pracê metodyczn¹ która prowadzi do
bardziej efektywnej i twórczej pracy
nauczycieli.

Ponadto zamieszczamy ka-
lendarium zmian prawnych oraz infor-
macje o aktualnych niektórych for-
mach doskonalenia. ¯ycz¹c ciekawej
lektury - zapraszam do nadsy³ania
w³asnych tekstów – publicystycznych,
metodycznych czy literackich, które
stan¹ siê byæ mo¿e inspiracj¹ dla czy-
telników poszukuj¹cych nowych form
pracy nauczycielskiej.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

Spis treœci

Iwona Gubañska
Z prof. Mariuszem Jêdrzejko
o profilaktyce  .......................

Bo¿ena Roszak
Miros³awa W¹sowska
Klaps - to nie przemoc? .......

£ucja Kasprowiak
Karolina Nowak
Jak nauczyciele przedmiotów
matematyczno-przyrodni-
czych miasta Leszna popula-
ryzuj¹ swój przedmiot ..........

Zofia Szabel-Zakrzewska
Wystawy Instytutu  Pamiêci
Narodowej w I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Lesznie ......

Donata Waszyñska-Samolak
Cykl. Co u was ciekawego
s³ychaæ? ................................

Agata Borkowska
Gimnazjum im. Su³kowskich
w Rydzynie - szko³a innowa-
cji ..........................................

Jurij Zawalewski
Doœwiadczenia pracowni dy-
daktycznych w kszta³towaniu
zdolnoœci kreatywnych na-
uczyciela na Ukrainie ...........

Leszek Jan Zaleœny
Kalendarium zmian w pra-
wie - nie tylko oœwiatowym ..

Bo¿ena Roszak
Miros³awa W¹sowska
Oligofrenopedagogika  ........

3

4

7

9

10

10

14

18

20

Zapraszamy na szkolenia organizowane w ramach grantów
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty

Szanowni Pañstwo Dyrektorzy i Nauczyciele!
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza do udzia³u w szkoleniach organizowanych w ramach grantu
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty nt. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w szkole” oraz „Rozwijanie zaintereso-
wañ w przedszkolu; planowanie, prowadzenie i organizacja zajêæ”.

W programie zajêæ nt. ,,Profilaktyka i edukacja zdrowotna w szkole” m. in.:
1. Zagro¿enia dla zdrowia ucznia w œwietle najnowszych badañ i tendencji.
2. Program wychowawczy, profilaktyki, edukacja zdrowotna w szkole – razem czy osobno?
3. Atrakcyjne sposoby realizacji tematyki zwi¹zanej z edukacj¹ zdrowotn¹ w szkole.

Szkolenie nt. „Rozwijanie zainteresowañ w przedszkolu; planowanie, prowadzenie i organizacja zajêæ”

dotyczy zagadnieñ:
1. Stosowanie nowatorskich metod w przedszkolu.
2. Podstawa prawna planowania pracy w przedszkolu i organizacja zajêæ.
3. Kreatywnoœæ, metoda story – line, projekt edukacyjny.
4. Dzieciêca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyñskiej.
5. Aktywne s³uchanie muzyki – metoda Batii Strauss.
6. Gimnastyka twórcza C. Orffa, R. Labana i gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów.
7. Obserwacje i eksperymenty przyrodnicze.
8. Necio.pl dla 4 – 6 latków – bezpieczna komunikacja w Internecie i inne przyk³ady dobrych praktyk.

Szczegó³owy harmonogram zajêæ, koszt udzia³u oraz pozosta³e informacje znajdziecie Pañstwo na naszej stronie in-
ternetowej www.cdn.leszno.pl
Rekrutacja zosta³a otwarta. Serdecznie Pañstwa zapraszamy!
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Z prof. Mariuszem Jêdrzejk¹
o profilaktyce

Wychowanie

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

W marcu bie¿¹cego roku goœciliœmy w naszej
placówce prof. Mariusza Jêdrzejkê, pedagoga spo³ecz-
nego i socjologa, dyrektora naukowego Centrum Profi-
laktyki Spo³ecznej, eksperta w dziedzinie uzale¿nieñ
chemicznych i behawioralnych.

Uczestnicy spotkania byli pod wra¿eniem jego
osobowoœci oraz si³y argumentacji.
Profesor Mariusz Jêdrzejko ponownie zagoœci w CDN
w Lesznie w zwi¹zku z organizowan¹ u nas konferen-
cj¹, na któr¹ serdecznie zapraszamy dyrektorów szkó³,
pedagogów, wychowawców klas, zainteresowanych na-
uczycieli. Prosimy o elektroniczn¹ rejestracjê w CDN w
Lesznie. (zg³oszenia.cdn.leszno.pl). Temat konferencji:
Dlaczego i gdzie dzieci uciekaj¹ doros³ym – etiologia
wspó³czesnych problemów wychowawczych, perspek-
tywa socjopedagogiczna (nr formy: 2.7.1.17).
Przeprowadzi³am z naszym goœciem wywiad, do które-
go lektury bardzo zachêcam, poniewa¿ dotyczy spraw
ci¹gle nas nurtuj¹cych, a nade wszystko niepokoj¹cych.
Oczywiœcie czytelnik niekoniecznie musi zgadzaæ siê ze
wszystkim tezami profesora. Najwa¿niejsze jest, aby
spostrze¿enia, obserwacje zawarte w jego wypowie-
dziach sta³y siê przyczynkiem do g³êbszej refleksji nad
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœci¹, refleksji ostatecznie
prowadz¹cej do niezbêdnych, konstruktywnych roz-
wi¹zañ. Wszak chodzi przede wszystkim o dobro dziec-
ka.
Profesor Mariusz Jêdrzejko,

pedagog spo³eczny i socjolog,
dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Spo³ecznej,
ekspert w dziedzinie uzale¿nieñ chemicznych
i behawioralnych.
Zada³am swojemu rozmówcy osiem pytañ zwi¹zanych
tematycznie z zagro¿eniami.

1. Sk¹d bior¹ siê wspó³czesne problemy narkotyko-
we?
To czêœæ szerszego procesu, który mo¿na nazwaæ „de-
hermetyzacj¹ wartoœci”, „dehumanizacj¹ ¿ycia”,
„za³amaniem tradycyjnego systemu wartoœci”. Oczy-
wiœcie nie jest tak, ¿e problemy narkotykowe pojawi³y
siê na prze³omie XX i XXI wieku, jednak skala tego zja-
wiska jest niespotykana w dziejach rodu ludzkiego. Mó-
wimy o oko³o 200 milionach ludzi maj¹cych kontakt z
narkotykami i substancjami dzia³aj¹cymi podobnie, w
tym ponad 70 mln obywateli Europy, którzy maj¹ za
sob¹ co najmniej jeden kontakt z narkotykiem. Szcze-
gólnie zastanawiaj¹ce jest, ¿e ta plaga dotyka cywiliza-
cjê chrzeœcijañsk¹, ¿e tak ³atwo pokonuje nasze bariery
moralne.
2. No w³aœnie, dlaczego?
To z³o¿one zjawisko, zwi¹zane z trwaj¹c¹ jakieœ 25-30
lat prób¹ dokonania rewolucji obyczajowej w naszym
krêgu kulturowym. To nie tylko narkotyki, to tak¿e

skrajne postacie gender, promocja homoseksualizmu i
perwersji seksualnej, naciski na legalizacjê prostytucji,
dewiacyjne zachowania znacznej czêœci celebrytów,
upowszechnianie chemicznych sposobów wzmacniania
i pobudzania. Dopiero w szerszym spectrum widaæ nar-
komaniê jako czêœæ procesu rosn¹cego ryzyka. A dla-
czego? To banalnie proste – legalizujemy tzw. ma³e z³a,
nie umiemy na kwestie moralne patrzeæ w jedynej mo-
¿liwej kategorii czarne – bia³e, coraz mniej pracujemy
nad swoj¹ w³asn¹ formacj¹ etyczn¹, sk³aniaj¹c siê ku
temu co zewnêtrzne. Mam równie¿ swoj¹ „spiskow¹
teoriê” – wielu jest dobrze z tym, maj¹ zyski, jak nie z
narkotyków, to z uzale¿nionych klientów, dostaw sub-
stancji zastêpczych. Tworzy to wieloszczeblowy klien-
tyzm.
3. Czy mo¿liwa jest zatem skuteczna profilaktyka
uzale¿nieñ od œrodków odurzaj¹cych?
Tak, oczywiœcie, pod warunkiem, ¿e bêdzie systemowa.
Przyk³ad – jak w Lesznie ma powieœæ siê profilaktyka
narkotykowa, jeœli nie ma spójnoœci miêdzy programa-
mi profilaktycznymi realizowanymi przez miasto i oka-
laj¹ce je powiaty? Tym samym nie ma spójnoœci miêdzy
tym co robimy w szko³ach podstawowych i gimnazjach
oraz szko³ami œrednimi. Takie przyk³ady mo¿na
mno¿yæ. Problemy narkotykowe nie dziel¹ siê na gmin-
ne, miejskie i powiatowe, to ludzie w swojej politycznej
ograniczonoœci nie rozumiej¹, ¿e problemy rozwi¹¿emy
wtedy, gdy bêdziemy je  analizowaæ holistycznie.
Jeœli mówiê, ¿e jest mo¿liwa tzn., ¿e dla profilaktyki nie
ma znaczenia, czy rz¹dzi PiS, PO, czy PSL. Tak¿e dlate-
go, ¿e nasze dzieci nie s¹ partyjne. To jest jedna z klu-
czowych kwestii determinuj¹cych sukces lub pora¿kê w
profilaktyce.
Kwestia kolejna to koniecznoœæ równoleg³ego realizo-
wania programów profilaktycznych dotycz¹cych ró¿-
nych ryzyk, np. narkotyków, e-papierosów,
ryzykownych zachowañ seksualnych, alkoholu.
4. Jak móg³by pan pomóc rodzicom, nauczycielom, a
przede wszystkim uczniom?
Ja nie mogê, bo to kwestia dzia³añ zespo³owych, mogê
jedynie podpowiedzieæ, to co nasuwaj¹ mi doœwiadcze-
nie zawodowe i wiedza – narkotykami nie wolno stra-
szyæ, do rozmowy o narkotykach trzeba siê
przygotowaæ, profilaktykê powinno prowadziæ siê od
5-6 klasy szko³y podstawowej a¿ do matury, programy
miêdzy poszczególnymi poziomami edukacji powinny
byæ spójne, dla sukcesu profilaktycznego wa¿ne s¹ po-
stawy dyrektora szko³y, pedagoga i nauczyciela mate-
matyki, m³odzi ludzi musz¹ mieæ atrakcyjn¹
alternatywê dla zachowañ ryzykownych, rodzice po-
winni dysponowaæ odpowiednimi kwalifikacjami wy-
chowawczymi.
5. Jakie programy profilaktyczne poleci³by pan?
S¹dzê, ¿e programy profilaktyki integralnej. Uznajê np.
za zasadne równoleg³e oddzia³ywanie profilaktyczne na
nauczycieli, uczniów i rodziców, bowiem daje to zdecy-
dowanie lepsze rezultaty ni¿ dzia³anie na jedn¹ grupê.
Powinny to byæ dzia³ania powtarzalne, dostosowane do
percepcji odbiorcy, wyprzedzaj¹ce zagro¿enia – np. gi-
manazjalistki potrzebuj¹ zajêæ poœwiêconych tzw.
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pigu³kom gwa³tu i asertywnoœci wobec ofert „kolorowe-
go œwiata”. Ch³opcy w tym wieku wiedz¹, jak naprawdê
dzia³aj¹ tigery i redbulki, co to naprawdê jest marihuana
i do czego prowadzi nadu¿ywanie leków. Twarda wie-
dza, bo dzieci natychmiast ten przekaz weryfikuj¹ u
„dziadka googla”. Budowa³bym programy lokalne –
miejsko-powiatowo-gminne, co najmniej 3-letnie, z wy-
raŸnie wydzielonymi blokami dla nauczycieli, rodzi-
ców, uczniów oraz dzia³ania w œrodowisku spo³ecznym.
Zawsze poprzedzone diagnoz¹ spo³eczn¹ tego proble-
mu.
6. Jak odnosi siê pan do kwestii legalizacji narkoty-
ków?
No có¿, to staje siê biznesem, a pewniejszy biznes jest
ten, który jest zalegalizowany. Mówimy o rynku war-
tym rocznie parê miliardów z³otych. Dlatego upo-
wszechnia siê bajki o tzw. lekkiej marihuanie, lamentuje
nad przestêpcami narkotykowymi l¹duj¹cymi w wiêzie-
niach. Jesteœmy œwiadkami systematycznego rozmiêk-
czania tkanki spo³ecznej, co przy s³abej moralnie
w³adzy, a tak jest w Polsce, rodzi rozwój problemów.
Legalizacja to nic innego jak próba narzucenia przez
mniejszoœæ swoich oczekiwañ, czêsto destrukcyjnych.
Tyle, ¿e koszty tej operacji zap³aci w konsekwencji
spo³eczeñstwo np. poprzez koniecznoœæ wydatkowania
coraz wiêkszych sum na leczenie i terapiê. Wielu moich
adwersarzy w tej kwestii uwa¿a moje pogl¹dy za „beto-
nowe”, ale one s¹ humanistyczne, gdy¿ dostrzegam da-
lekosiê¿ne konsekwencje dla cz³owieka, systemu
rodzinnego, spo³eczeñstwa. Moi przeciwnicy wol¹
spo³eczeñstwo „galaretowate”, p³ynne, wtedy bêdzie
mo¿na ferowaæ kolejne projekty, w wyniku czego
bêdziemy normowali kolejne dewiacje.
7. Jaki jest pana pogl¹d na marihuanê? Przeciwnicy
zarzucaj¹ panu mówienie nieprawdy o efektach
ubocznych jej za¿ywania.
Tyle tylko, ¿e nie pada ¿aden fakt mówienia przeze mnie
nieprawdy. To wynik wyci¹gania pojedynczych zdañ z
szerszych opinii. Klasyka dezinformacji. A fakty s¹ pro-
ste: marihuana ma potencja³ uzale¿niaj¹cy, tym silniej-
szy im wiêcej zawiera THC; to wa¿ne, bo na rynku jest
coraz wiêcej mocnej marihuany, nawet z 20-30% za-
wartoœci¹ tetrahydrokannabinolu; marihuana jest mniej
groŸna dla osób dojrza³ych, bardzo niebezpieczna jest
dla ludzi m³odych, w okresie adolescencji – potrafi na
30-40 minut wy³¹czyæ cz³owieka z realnej oceny ota-
czaj¹cej rzeczywistoœci; ma wyraŸny wp³yw na syn-
drom demotywacji, w tym do nauki, ¿ycia rodzinnego,

aktywnoœci sportowej; mo¿e prowadziæ do zaburzeñ pa-
miêci krótkotrwa³ej; d³ugotrwa³e palenie prowadzi do
bezp³odnoœci; nie jest (!!!) u¿ywana jako lek, jest co naj-
wy¿ej substancj¹ wspomagaj¹c¹ procesy leczenia i tera-
pii, np. po chemii ponowotworowej, leczeniu jaskry,
leczeniu schizofrenii; nie dostrzegam ¿adnych kapi-
ta³ów spo³ecznych z legalizacji marihuany, ale te¿ nie
widzê powodów, aby za jednego jointa ludzie szli do
wiêzienia.
Rzeczywiœcie w Polsce roœnie œrodowisko zwolenników
legalizacji, ale to nie oznacza, ¿e w moim stanowisku
coœ siê zmienia. Proszê nie traktowaæ moich s³ów jak
niegrzecznoœæ, ale koniecznym jest jasne stawianie
sprawy – moja przewaga nad tzw. legalizatorami ma
charakter uporz¹dkowanej wiedzy i kondycji moralnej.
Myœlê, i¿ podobne pogl¹dy maj¹ tysi¹ce Polaków. Gdy-
by by³ to ów „niewinny” narkotyk nie mielibyœmy
rosn¹cych problemów z u¿ytkownikami marihuany.
Osobn¹ kwesti¹ jest natomiast model polskiej polityki
narkotykowej, moim zdaniem nieadekwatny do rzeczy-
wistoœci.
8. Jest pan wspó³autorem „Cyfrowych tubylców”.
Jakie uwagi przekaza³by Pan temu pokoleniu i rodzi-
com?
To ju¿ inna „para kaloszy”. Bêdziemy – to nieuchronne
– ¿yli nied³ugo w realnym cyfrowym œwiecie, gdzie
funkcjonowanie bez technologii cyfrowych bêdzie
wprost niemo¿liwe. Ten œwiat trzeba zrozumieæ, opano-
waæ wiedz¹ i umiejêtnoœciami i tak nim kierowaæ ,aby
s³u¿y³ cz³owiekowi. Tymczasem znacz¹ca czêœæ rodzi-
ców nie rozumie potêgi cybertechnologii i otwiera nowe
„puszki Pandory”, np. daj¹c 7-latkowi nieograniczony
dostêp do sieci lub spe³niaj¹c ka¿de technologiczne ¿y-
czenia. Jestem zwolennikiem rozwa¿nego wprowadza-
nia dzieci w cybertechnologiê, edukacji rodziców – ju¿
od przedszkola – jak one wp³ywaj¹ na rozwój emocjo-
nalny i rozumowy dziecka. Rodzicom polecam naszych
z Danusi¹ Morañsk¹ „Cyfrowych tubylców” i „Cyfrow¹
demencjê” Manfreda Spitzera, a pedagogom szkolnym
otwarte wchodzenie w cyberœwiat i prowadzenie tam
m¹drej pracy wychowawczej. Wizja jest prosta, albo
technologie bêd¹ nam u³atwia³y ¿ycie, naturalne formy
kontaktu spo³ecznego bêd¹ dominuj¹ce, albo staniemy
siê czêœci¹ œwiata kreowanego przez „ukrytych” ludzi i
coraz czêœciej inteligencjê cyfrow¹.
I.G. Bardzo dziêkujê za niezwykle inspiruj¹c¹ roz-
mowê.

Klaps - to nie przemoc?
dr Bo¿ena Roszak
Miros³awa W¹sowska
nauczyciele konsultanci
CDN w Lesznie

Definicja przemocy:
Wszelkie formy fizycznego i emocjonalnego

z³ego traktowania, wykorzystania seksualnego, zanie-
dbywania lub niedba³ego traktowania, komercyjnej
b¹dŸ innej eksploatacji dziecka, które powoduj¹ rzeczy-
wiste lub potencjalne zagro¿enie dla jego zdrowia, prze-
trwania, rozwoju i godnoœci, które maj¹ miejsce w
relacji odpowiedzialnoœci za dziecko, zaufania lub prze-
wagi.

Artyku³ poœwiêcony ci¹gle aktualnej tradycji
w Polsce, w której klaps traktowany jest jako powszech-
ny ,,œrodek wychowawczy”. Ma on poddaæ pod reflek-
sjê tradycyjne ,,œrodki wychowawcze”.
Czteroletnia dziewczynka przebiega przez jezdniê, bo
chce pokazaæ mamie, jaka jest szybka. Matka zamiera
na widok samochodu ciê¿arowego, zbli¿aj¹cego siê z
du¿¹ prêdkoœci¹. Uda³o siê, jej córka by³a wystarczaj¹co
szybka jednak strach, którego doœwiadczy³a kobieta by³
tak wielki, ¿e wci¹¿ dr¿¹ jej nogi. - Zobaczysz, jak wró-
cimy do domu dostaniesz takie lanie, ¿e popamiêtasz! -
mówi do córki. Nastêpnie kontynuuje zakupy. Jej córka
p³acze i boi siê powrotu do domu. Nie rozumie, dlacze-
go spotka j¹ kara, przecie¿ zd¹¿y³a przebiec i nic siê jej
nie sta³o, chcia³a tylko pochwaliæ siê przed mam¹, ¿e na-
prawdê dobrze biega. To lata 70. Czy od tego czasu coœ
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zmieni³o siê w naszym spo³eczeñstwie w podejœciu do
karania dzieci?

Powszechn¹ wydaje siê byæ ugruntowana opi-
nia, ¿e klaps to nie jest bicie, ¿e klapsy to tylko napo-
mnienie, to przywo³anie do porz¹dku, ¿e w³aœciwie
klapsy jeszcze nikomu nie zaszkodzi³y, stanowi¹ jedy-
nie szybkie wprowadzenie po¿¹danego porz¹dku.

Rzecznik Praw Dziecka wyda³ Raport ,,Dzieci
ofiary przemocy w rodzinie”. Oparty jest na wynikach
badañ dotycz¹cych przemocy.
Jest on dostêpny  pod adresem internetowym:
www.http://www.brpd.gov.pl/uploadfiles/publikacje/dz
ieci_ofiary_przemocy_w_rodzinie.pdf

Na przestrzeni lat 2008-2011 prowadzono
dzia³ania, których wynikiem by³o uchwalenie w 2010
roku ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie.
Przemoc psychiczna

Obejmuje wszelkie zachowania i zaniechania
(brak zachowañ), które mog¹ spowodowaæ u dziecka
bezpoœrednie lub odleg³e w czasie zaburzenia emocjo-
nalne, poznawcze, zaburzone zachowania oraz proble-
my psychiczne i tendencje destrukcyjne.

W gruncie rzeczy przemoc psychiczna ozna-
cza niszczenie godnoœci dziecka, to wszelkie zacho-
wania lub zaniedbania i odrzucenia, prowadz¹ce lub
zagra¿aj¹ce wyst¹pieniem u dziecka zaburzeñ kon-
struktywnego obrazu w³asnej osoby, wywo³uj¹ce lub
zagra¿aj¹ce rozwojem poczucia bezwartoœciowoœci,
bycia niekochanym, niechcianym itp. Przemoc psy-
chiczna mo¿e przybieraæ postaæ powtarzaj¹cych siê
wzorów zachowañ rodziców (postaw), ale te¿ pojedyn-
czych aktów.

Badacze wyodrêbnili dotychczas szeroki za-
kres zachowañ traktowanych jako przemoc psychiczna,
do którego jak dotychczas w³¹czono nastêpuj¹ce kate-
gorie zachowañ: wyzwiska, groŸby i inne formy werbal-
nej agresji, terroryzowanie, straszenie, izolowanie,
szanta¿owanie (czymœ, czego dziecko siê boi – w tym
np. w³asnym samobójstwem), nadmierne wymagania,
nieliczenie siê z mo¿liwoœciami rozwojowymi dziecka,
nadmierna kontrola, nadmierne ograniczanie swobody,
wzbudzanie poczucia winy, sta³e obwinianie i krytyko-
wanie, czynienie z dziecka koz³a ofiarnego, upokarza-
nie, stawianie w sytuacji sprzecznych wymagañ,
emocjonalne odrzucenie i zaniedbywanie jego potrzeb
emocjonalnych, korumpowanie, prowadzenie do dysso-
cjalizacji (socjalizacji podkulturowej).

W zakresie g³ównych kategorii przemocy psy-
chicznej w literaturze znaleŸæ mo¿na kilka jej g³ównych
typów: odrzucenie i degradowanie, terroryzowanie i
straszenie, izolowanie oraz eksploatowanie i korum-
powanie. Poza wystêpowaniem jako specyficzna forma
przemocy wobec dziecka przemoc psychiczna stanowi
komponent pozosta³ych form przemocy.
Przemoc fizyczna

Obejmuje ka¿de nieprzypadkowe u¿ycie
si³y fizycznej wobec dziecka, w wyniku czego doznaje
ono bólu fizycznego i (ewentualnie) urazów, ale te¿
zachowania, które mog¹ spowodowaæ takie konse-
kwencje, nawet jeœli w istocie one nie wyst¹pi³y.

Poza powszechnie rozumianymi zachowania-
mi, jak uderzenie dziecka, postaciami przemocy fizycz-
nej s¹ tak¿e zatruwanie, wprowadzanie obcych cia³ w
cia³o dziecka czy krêpowanie swobody fizycznej (np.
przywi¹zywanie do sprzêtów). W kategoriê przemocy
w³¹czana jest kara fizyczna, w zakres której wchodz¹
tzw. klapsy. Jakkolwiek ujêcie to spotyka siê czêsto ze

spo³ecznym protestem, wyra¿anym m. in. twierdze-
niem, i¿ „klapsy to nie przemoc”, stanowisko naukowe
w tej mierze, ale te¿ i stanowisko polityczne, jest doœæ
jednoznaczne. Kara fizyczna zosta³a wrêcz zdefiniowa-
na przez Komitet Praw Dziecka ONZ jako: „jakiekol-
wiek karanie z u¿yciem si³y fizycznej, które ma na
celu spowodowanie pewnego bólu lub dyskomfortu”.

W szczegó³owej interpretacji kara fizyczna
obejmuje wszelkie uderzanie dziecka rêk¹ lub jakimkol-
wiek innym przedmiotem, kopanie dziecka, potrz¹sanie
dzieckiem, rzucanie w niego przedmiotami, drapanie
go, szczypanie, gryzienie, ci¹gniêcie za w³osy lub uszy,
nakazywanie utrzymywania jakiejœ niewygodnej pozy-
cji (np. klêczenie, stanie z podniesionymi rêkami), opa-
rzanie czy przypalanie, wykonywanie bolesnych
czynnoœci (mycie myd³em ust, zmuszanie do po³ykania
gor¹cych potraw, karmienie na si³ê) i inne podobne
akty.

Wspó³czesna koncepcja wieloczynnikowa, na-
zywana „ekologicznym modelem krzywdzenia dzieci”,
zaproponowana zosta³a jako uniwersalna. Wskazuje siê
w niej na znaczenie ró¿nych cech indywidualnych
(dziecka i rodzica), cech ca³ej rodziny, jej otoczenia
oraz ogólnych warunków spo³eczno–ekonomicznych i
kulturowych. W szczegó³owym obrazie model ekolo-
giczny wymienia liczne cechy jako determinanty prze-
mocy wobec dziecka. Ich z³o¿ony i wielopoziomowy
obraz jest w zasadzie podstaw¹ do formu³owania
wspó³czesnych strategii i dzia³añ na rzecz ograniczania
przemocy wobec dziecka i wyznaczania podstawowych
standardów w kwestii ochrony dzieci przed krzywdze-
niem.
Czynniki indywidualne (obejmuj¹ cechy biologiczne i
demograficzne, historiê rozwoju oraz ukszta³towane ce-
chy osobowoœciowe i problemy indywidualne rodzi-
ców):
ü wiek ofiary i sprawców (np. wiekiem ryzyka dla prze-

mocy fizycznej doznawanej przez dzieci jest prze-
dzia³ od 2–6 lat, rodzice m³odsi czêœciej Ÿle traktuj¹
swoje dzieci ni¿ rodzice bardziej dojrzali),

ü p³eæ (np. dziewczynki czêœciej s¹ ofiarami przemocy
seksualnej, a ch³opcy fizycznej),

ü cechy spo³eczne rodzica (np. przedmiotowy lub stre-
suj¹cy charakter wykonywanej pracy,

ü niskie dochody, niskie wykszta³cenie),
ü problemy osobiste rodziców, zw³aszcza depresje i

problemy uzale¿nieniowe oraz zaburzenia osobowo-
œci,

ü cechy osobowoœciowe rodziców – impulsywnoœæ, au-
torytaryzm, egocentryzm, niska samoocena,

ü w³asne doœwiadczenia przemocy u rodziców – prze-
mocy doznawanej lub ogl¹danej w dzieciñstwie,

ü specyficzne cechy dzieci: niska waga urodzeniowa,
zak³ócenia i problemy rozwojowe,

ü chorowitoœæ, fizyczne lub umys³owe upoœledzenie
dziecka.

Cechy rodziny
ü cechy strukturalne rodziny (samotne rodzicielstwo,

wielodzietnoœæ),
ü cechy socjalne (niskie dochody rodziny, z³e warunki

mieszkaniowe),
ü konflikty ma³¿eñskie,
ü zaburzenia relacji interpersonalnych w rodzinie,
ü zak³ócenia tzw. systemu rodzinnego,
ü utrzymuj¹cy siê w rodzinie stres o ró¿nych Ÿród³ach,
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ü izolacja spo³eczna rodziny.
Cechy otoczenia/spo³ecznoœci lokalnej:
ü du¿a mobilnoœæ spo³eczna (zmiennoœæ sk³adu

spo³ecznoœci lokalnej),
ü heterogenicznoœæ spo³ecznoœci lokalnej (jej du¿e

zró¿nicowanie spo³eczno–kulturowe),
ü s³abe wiêzi spo³eczne,
ü anonimowoœæ ¿ycia i izolacja spo³eczna,
ü du¿e zagêszczenie ludnoœci,
ü wysoki poziom bezrobocia,
ü wysoki poziom ubóstwa,
ü sprzyjaj¹ce przemocy œrodowiskowe normy do-

tycz¹ce relacji z dzieckiem,
ü kulturowo niska pozycja dziecka i dyskryminacja

jego praw,
ü normy akceptuj¹ce zachowania przemocy,
ü brak wyraŸnych sankcji za przemoc wobec cz³onków

rodziny (formalnych lub moralnych),
ü niska gotowoœæ do interwencji w rodzinê (wysoki sta-

tus prywatnoœci ¿ycia rodzinnego),
ü s³abe zaplecze instytucjonalne (brak lub s³aba dzia³al-

noœæ s³u¿b, placówek i organizacji
ü pomocy i wsparcia rodziny oraz reagowania na pro-

blem).
Cechy i zjawiska ogólnospo³eczne:
ü normy kulturowe aprobuj¹ce przemoc jako sposób

rozwi¹zywania konfliktów,
ü normy sankcjonuj¹ce w³adzê i dominacjê jednych

cz³onków rodziny nad innymi (dzieæmi, kobietami),
ü wysoki status prywatnoœci rodziny,
ü wystêpowanie znacz¹cych nierównoœci ze wzglêdu

na p³eæ i status socjoekonomiczny,
ü niski poziom zabezpieczenia egzystencji i funkcjono-

wania rodzin (niekorzystne rozwi¹zania polityki
spo³ecznej),

ü niew³aœciwa polityka zdrowotna,
ü s³abo funkcjonuj¹cy i niezapewniaj¹cy bezpiecze-

ñstwa i wystarczaj¹cego wsparcia system opieku-
ñczo–socjalny pañstwa,

ü brak lub niefunkcjonalne rozwi¹zania prawne do-
tycz¹ce problemu przemocy domowej,

ü wystêpowanie konfliktów wojennych, spo³ecznych,
ü okresy transformacji spo³ecznych,
ü pog³êbiaj¹ca siê pauperyzacja spo³eczeñstwa.
G³ówne czynniki ryzyka stosowania wobec dziecka
przemocy w rodzinie:
ü doœwiadczanie przemocy w rodzinie w dzieciñstwie

przez sprawcê,
ü niska pozycja spo³eczno–zawodowa sprawcy,
ü stresogenny charakter pracy,
ü niski status socjoekonomiczny (stres ¿yciowy),
ü niskie poczucie w³asnej wartoœci,
ü poczucie utraty kontroli nad ¿yciem, sytuacj¹, poczu-

cie utraty wzglêdów,
ü problemy uzale¿nieniowe,
ü problemy psychiczne (depresje, lêki, brak kontroli

impulsów),
ü z³e relacje matki z w³asn¹ matk¹,
ü niedojrza³oœæ spo³eczno-emocjonalna rodziców, ich

m³ody wiek,

ü nierealistyczne oczekiwania wobec dziecka, brak
znajomoœci praw rozwojowych,

ü izolacja spo³eczna rodziców, negatywna percepcja
otoczenia spo³ecznego,

ü konflikty ma³¿eñskie,
ü nag³a zmiana stylu funkcjonowania rodziny.

Rozporz¹dzenie w sprawie procedury „Niebie-
skie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
z 13 wrzeœnia 2011 r. wskazuje konkretne dzia³ania, ja-
kie nale¿y podj¹æ od momentu zg³oszenia stosowania
przemocy w rodzinie do czasu jej zaprzestania oraz spo-
sób monitorowania sytuacji rodziny. Zaproponowano
jeden akt prawny, w którym uregulowano dzia³ania
wszystkich s³u¿b zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem
przemocy w rodzinie i okreœlono mo¿liwoœæ podejmo-
wania przez nich wspólnych dzia³añ, co stanowi z pew-
noœci¹ trafne rozwi¹zanie. Jednak w zwi¹zku z
opóŸnieniem ukazania siê przedmiotowego aktu przez
wiele miesiêcy problematyczne by³o podejmowanie w
œwietle prawa dzia³añ w indywidualnych przypadkach
rodzin z problemem przemocy. Pojawia³y siê eksperty-
zy prawne wskazuj¹ce na niemo¿noœæ realizowania
czynnoœci interwencji w rodzinie z problemem przemo-
cy wobec braku przedmiotowego rozporz¹dzenia. W
rozporz¹dzeniu znajduj¹ siê w pewne odniesienia do
dziecka – ofiary przemocy w rodzinie, miêdzy innymi
w przepisach reguluj¹cych czynnoœci podejmowane i
realizowane w ramach procedury, w przypadku podej-
rzenia stosowania przemocy wobec dziecka, dzia³ania
przeprowadza siê w obecnoœci rodzica, opiekuna praw-
nego lub faktycznego, a gdy te osoby s¹ podejrzane o
stosowanie przemocy, to w obecnoœci najbli¿szej osoby
pe³noletniej. W miarê mo¿liwoœci dzia³ania z udzia³em
dziecka co do którego istnieje podejrzenie, ¿e jest do-
tkniête przemoc¹ w rodzinie, powinny byæ prowadzone
w obecnoœci psychologa. Wydaje siê to byæ zasadnym
rozwi¹zaniem zabezpieczaj¹cym interes dziecka w trak-
cie tych dzia³añ. Odniesienia do dziecka–ofiary przemo-
cy w rodzinie znajduj¹ siê tak¿e w przepisach
reguluj¹cych dzia³ania pracowników jednostek organi-
zacyjnych pomocy spo³ecznej i pracowników oœwiaty, a
tak¿e we wzorach formularzy, w których podkreœla siê
znaczenie informacji szczególnie wa¿nych z perspekty-
wy dziecka–ofiary przemocy w rodzinie, np. do-
tycz¹cych stanu zdrowia dziecka, reakcji dziecka na
osobê towarzysz¹c¹, a tak¿e – co jest bardzo wa¿ne – w
podjêtych dzia³aniach interwencyjnych zmierzaj¹cych
do udzielenia pomocy dzieciom. W rozporz¹dzeniu do-
minuje perspektywa doros³ej ofiary przemocy w rodzi-
nie, wydaje siê, ¿e te kilka odniesieñ do dziecka nie
stanowi wystarczaj¹cej specyfikacji stosowania proce-
dury w sytuacji, kiedy g³ówn¹ ofiar¹ przemocy jest
dziecko i w niepe³ny sposób uwzglêdnia specjalne po-
trzeby i specyficzn¹ – czêsto bardzo z³o¿on¹ – sytuacjê
(rodzinn¹, wychowawcz¹, zdrowotn¹) dziecka. Proce-
dura w sytuacji, kiedy g³ównym pokrzywdzonym jest
ma³oletni, ma w rozporz¹dzeniu niezbyt precyzyjny
charakter. Ca³oœæ treœci rozporz¹dzenia jest sfor-
mu³owana tak, ¿e dziecko ujmowane jest w nim jako
„ofiara towarzysz¹ca”.

Podsumowuj¹c analizê wydanych aktów wy-
konawczych z perspektywy dziecka–ofiary przemocy w
rodzinie, nale¿y uznaæ, ¿e rozszerzy³y one dzia³alnoœæ
s³u¿b w zakresie realizacji zadañ dotycz¹cych przeciw-
dzia³ania przemocy, co mo¿e zdecydowanie poprawiæ
ochronê dziecka przed krzywdzeniem. Wydaje siê jed-
nak zasadne doprecyzowanie kilku zapisów we wskaza-
nych aktach, w kontekœcie dba³oœci o wysoki poziom i
funkcjonalnoœæ. Konieczne jest tak¿e zwrócenie wiêk-
szej uwagi na potrzeby i specyficzn¹ sytuacjê dzie-
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Jak nauczyciele przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych  miasta
Leszna popularyzuj¹ swój przedmiot

Dydaktyka

£ucja Kasprowiak
Karolina Nowak
nauczyciele doradcy
CDN w Lesznie

Jednym ze sposobów rozwijania zdolnoœci i
zainteresowañ matematycznych uczniów, jest organizo-
wanie dla nich ró¿norodnych konkursów. W mieœcie
Lesznie systematycznie w ka¿dym roku szkolnym od-
bywa siê wiele konkursów przeznaczonych dla uczniów
z ró¿nych poziomów edukacji. Ju¿ dla uczniów na
pierwszym etapie edukacji czyli z klas I – III organizo-
wany jest rok rocznie Miejski Konkurs Matematyczny.
Przeznaczony jest on dla uczniów klas trzecich szkó³
podstawowych, a jego organizatorem jest Szko³a Pod-
stawowa nr 12 w Lesznie.

Na kolejnych etapach edukacji pojawiaj¹ siê
propozycje zarówno dla uczniów uzdolnionych mate-
matycznie, jak i takie, które adresowane s¹ do szerokie-
go grona dzieci i m³odzie¿y, a których celem jest
popularyzowanie matematyki oraz zachêcanie uczniów
do rozwijania zainteresowañ matematyczno-przyrodni-
czych. W ci¹gu ostatnich kilku lat wielu nauczycieli ma-
tematyki z szeregu leszczyñskich szkó³ podjê³o trud
stworzenia okazji do wspó³zawodnictwa miêdzy
uczniami i szko³ami. Autorzy przedstawiaj¹ zatem kata-
log konkursów organizowanych przez nauczycieli ró¿-
nych leszczyñskich szkó³ wraz z krótk¹ ich
charakterystyk¹.
Szko³y podstawowe (klasy IV – VI)
1. Miejski Konkurs Matematyczny, którego organiza-
torem jest Szko³a Podstawowa nr 12 w Lesznie, przebie-
ga w dwóch etapach: szkolnym trwaj¹cym 45 minut i
fina³owym trwaj¹cym 90 minut. Zawody odbywaj¹ siê
w trzech kategoriach wiekowych: odrêbnie dla uczniów
klas IV, V i VI. Cele konkursu sformu³owane przez or-
ganizatorów w regulaminie to:
ü rozwijanie zainteresowañ matematycznych wœród

dzieci i m³odzie¿y,

ü upowszechnianie wiedzy z przedmiotu,
ü wykrywanie uzdolnionej m³odzie¿y.
W minionym roku szkolnym odby³a siê IX edycja tego
konkursu.
2. Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Uczniów Szkó³
Podstawowych Miasta Leszna, którego organizatorem
jest Szko³a Podstawowa nr 10 w Lesznie, przebiega w
dwóch etapach: szkolnym trwaj¹cym 45 minut i
fina³owym trwaj¹cym 60 minut. Konkurs przeznaczony
jest przede wszystkim dla uzdolnionych matematycznie
uczniów klas szóstych szkó³ podstawowych, którzy ro-
zumiej¹ pojêcie procentu oraz potrafi¹ wykonywaæ ró¿-
ne obliczenia procentowe. Cele konkursu to:
ü rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ matematycz-

nych uczniów,
ü rozwijanie odpowiedniej motywacji i pozytywnego

stosunku do przedmiotu,
ü pobudzanie dzieci do twórczego myœlenia,
ü kszta³cenie umiejêtnoœci wykorzystywania zdobytej

wiedzy matematycznej do prawid³owego rozumienia
zjawisk przyrodniczych, spo³ecznych, ekonomicz-
nych i technicznych,

ü rozwijanie orientacji w zakresie ekonomii i jej zasto-
sowañ.

W minionym roku szkolnym odby³a siê III edycja tego
konkursu.
3. Szkolny Konkurs Wiedzy „Odkrywamy nowe ta-
lenty”, którego organizatorem jest Szko³a Podstawowa
nr 10 w Lesznie. Konkurs przeznaczony jest wy³¹cznie
dla przeciêtnie uzdolnionych uczniów klas szóstych
szkó³ podstawowych, którzy potrafi¹ wykonywaæ ró¿ne
obliczenia: czasowe, pieniê¿ne, dotycz¹ce prêdkoœci,
drogi i czasu, u³amka danej liczby, pól figur p³askich
oraz skali. Konkurs ten dedykowany jest uczniom
osi¹gaj¹cym z przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych wyniki dobre i dostateczne, a celem jego jest
zmotywowanie tych uczniów do wiêkszego wysi³ku in-
telektualnego oraz zachêcenie ich do uczenia siê mate-
matyki, przyrody i historii oraz rozwijanie pozy-
tywnego stosunku do tych przedmiotów. Efektem za-

ci–ofiar przemocy w rodzinie poprzez wyodrêbnienie
osoby dziecka w treœci przepisów. Ma³oletni s¹ – obok
innych osób – adresatami ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie i wydanych na jej podstawie prze-
pisów wykonawczych. Wydaje siê, ¿e szczególna sytu-
acja dziecka, jako ofiary przemocy w rodzinie,
powoduje, ¿e nie jest mo¿liwe, aby za pomoc¹ jednego
wspólnego dla ró¿nych podmiotów przemocy domowej
(kobiet, mê¿czyzn, osób starszych i dzieci) wystar-
czaj¹co kompleksowo i skutecznie okreœliæ dzia³ania
ochronne wobec ma³oletnich. Wskazuje to na potrzebê
powstania w przysz³oœci oddzielnego aktu prawnego,
ujmuj¹cego bardziej szczegó³owo problem ochrony

dzieci przed krzywdzeniem, wzorem innych pañstw (np.
Wielkiej Brytanii), które – uznaj¹c z³o¿onoœæ zjawiska
przemocy wobec dziecka i jego specyfikê na tle ogólne-
go problemu przemocy w rodzinie – tego typu akty usta-
nowi³y. Konieczne jest tak¿e propagowanie wiedzy na
temat krzywdzenia dzieci oraz nowoczesnych roz-
wi¹zañ w zakresie jego ograniczania wœród odpowied-
nich s³u¿b i decydentów.

Opracowano na podstawie Raportu ,,Dzieci ofiary prze-
mocy w rodzinie”, sporz¹dzonego przez Biuro Rzeczni-
ka Praw Dziecka.
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mierzonym przez pomys³odawców jest podniesienie sa-
mooceny uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie oraz
uzyskanie przez nich lepszych wyników na sprawdzia-
nie po klasie szóstej. Konkurs odbywa siê na poziomie
szkolnym, czas jego trwania wynosi 60 minut i odby³ siê
w roku szkolnym 2013/2014 po raz drugi.
Gimnazja
1. Rachmistrz Leszczyñski jest konkursem przezna-
czonym dla uczniów klas pierwszych i drugich gimna-
zjów, a jego organizatorem jest Gimnazjum nr 4 z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. Zjednoczonej Europy
w Lesznie. Ka¿da szko³a ma prawo zg³osiæ do konkursu
po trzech uczniów z klas pierwszych i drugich, na wy-
branych przez siebie zasadach. Konkurs trwa 45 minut i
odbywa siê w dwóch odrêbnych kategoriach: dla
uczniów klas I i II. Celem konkursu jest popularyzacja
matematyki w œrodowisku lokalnym, a wspó³zawodnic-
two uczniów toczy siê g³ównie wokó³ sprawnoœci ra-
chunkowej, wykonywania dzia³añ na wyra¿eniach
algebraicznych, obliczeñ procentowych, rozwi¹zywa-
nia równañ i ich uk³adów, a tak¿e zadañ tekstowych.
Rachmistrz Leszczyñski odby³ siê w naszym mieœcie
ju¿ po raz ósmy.
2. Miêdzyszkolny Turniej Gimnazjalny „Potyczki
Matematyczno-Ekonomiczne”, którego organizato-
rem jest Gimnazjum nr 1 w Lesznie. Konkurs przezna-
czony jest g³ównie dla uczniów gimnazjów miasta
Leszna, jednak w celu popularyzacji tematyki któr¹
obejmuje, organizatorzy kieruj¹ zaproszenie tak¿e do
wybranych gimnazjów powiatu leszczyñskiego. Cele
konkursu to:
ü Popularyzowanie wœród m³odzie¿y zainteresowañ

matematyczno-ekonomicznych oraz promowanie
ekonomicznego sposobu myœlenia,

ü Ukazywanie zastosowania wiedzy matematycznej w
¿yciu codziennym oraz uœwiadamianie uczniom, ¿e
matematyka nie jest nauk¹ abstrakcyjn¹, a wrêcz
przeciwnie ma swoje Ÿród³a w sytuacjach rzeczywi-
stych i s³u¿y do badania i opisywania zjawisk ekono-
micznych,

ü Rozwijanie umiejêtnoœci komunikacji i wspó³pracy
w dru¿ynie w celu rozwi¹zania problemu,

üMotywowanie uczniów do systematycznego zdoby-
wania wiedzy matematycznej celem przygotowania
siê do samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci za œwia-
dome podejmowanie w przysz³oœci decyzji zawodo-
wych,

ü Promowanie „zabawowej” formy zdobywania wie-
dzy i umiejêtnoœci matematyczno ekonomicznych.

W turnieju uczestnicz¹ dru¿yny 4-osobowe ze zg³oszo-
nych szkó³. Uczestnikami mog¹ byæ uczniowie z drugiej
i trzeciej klasy gimnazjalnej.
Konkurs jest jednoetapowy i sk³ada siê z 2 czêœci:
ü Czêœæ I – uczniowie indywidualnie rozwi¹zuj¹ test

matematyczny zawieraj¹cy zadania, dotycz¹ce: lo-
kat, kredytów bankowych, podatków, kursów walut,
inwestowania i racjonalnego gospodarowania finan-
sami.

ü Czêœæ II – „Ekonomia pó³ ¿artem, pó³ serio” – jest
czêœci¹ zespo³ow¹, w której dru¿yny uczestnicz¹ w
grach i zabawach matematyczno-ekonomicznych:
rozwi¹zuj¹ krzy¿ówki, rebusy, szukaj¹ skojarzeñ,
uk³adaj¹ puzzle, kalambury itp.

W ubieg³ym roku szkolnym potyczki zrealizowane zo-
sta³y po raz drugi pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Leszna.
3. Gimnazjalna Katedra Uczniowska, to konkurs de-
dykowany m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych. Organizato-

rem jest zespó³ nauczycieli przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych Gimnazjum nr 5 w Lesznie oraz I
LO w Lesznie. Honorowy patronat nad konkursem ob-
jêli: Prezydent Miasta Leszna i doc. dr Marian Dawi-
dowski z Politechniki Poznañskiej.
Celem konkursu jest rozbudzanie wœród uczniów natu-
ralnej fascynacji œwiatem przyrodniczym, jego ró¿no-
rodnoœci¹ i piêknem oraz inspirowanie m³odzie¿y do
planowania, realizacji i prezentacji projektów konkur-
sowych. Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów
indywidualnie lub zespo³owo (co najwy¿ej dwuosobo-
we zespo³y) prezentacji lub demonstracji z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych. Zg³oszone do Konkur-
su prace oceniane s¹ przez Jury pod przewodnictwem
doc. dr hab. Mariana Dawidowskiego wg nastêpuj¹cych
kryteriów:
ü wartoœæ merytoryczna i edukacyjna projektu,
ü oryginalnoœæ pomys³u, koncepcji i technik wykorzy-

stywanych w prezentacji,
ü interdyscyplinarnoœæ projektu,
ü wk³ad pracy,
ü czas prezentacji nie przekraczaj¹cy 15 minut,
ü umiejêtnoœæ sztuki prezentacji tematu.
Fina³ Konkursu polega na publicznej prezentacji zakwa-
lifikowanych prac i wy³onieniu przez jury oceniaj¹ce
laureatów Konkursu. W roku szkolnym 2013/2014 kon-
kurs ten zorganizowano po raz drugi.
Szko³y ponadgimnazjalne
1. Katedra Uczniowska – konkurs na pracê z zakresu
nauk przyrodniczych organizowany przez zespó³ na-
uczycieli przedmiotów przyrodniczych I LO w Lesznie.
Honorowy patronat nad konkursem objêli: Prezydent
Miasta Leszna, Leszczyñskie Towarzystwo Przyjació³
Nauk i prof. Wojciech Nawrocik z Wydzia³u Fizyki
UAM w Poznaniu.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zaplanowaæ, wy-
konaæ i opisaæ projekt bêd¹cy propozycj¹
obserwacji, eksperymentów b¹dŸ propozycj¹ wykorzy-
stania multimediów do wspomagania nauczania-ucze-
nia siê o zjawiskach przyrodniczych. Cele konkursu
sformu³owane przez organizatorów w regulaminie to:
ü rozbudzenie wœród m³odzie¿y szkolnej naturalnej fa-

scynacji œwiatem przyrodniczym, jego ró¿norodno-
œci¹ i piêknem,

ü upowszechnienie aktywnego nauczania przedmiotów
przyrodniczych i podniesienia wykszta³cenia w tej
dziedzinie,

ü kszta³towanie umiejêtnoœci przeprowadzania obser-
wacji zjawisk, wykonywania prostych eksperymen-
tów i ich dokumentowania, interpretacji i opisu,

ü zainteresowanie m³odzie¿y szkolnej tematyk¹ ochro-
ny œrodowiska ze szczególnym uwzglêdnieniem eko-
logii regionu,

ü inspirowanie m³odzie¿y do planowania, realizacji i
prezentacji projektów konkursowych o charakterze
interdyscyplinarnym,

ü tworzenie ogólnodostêpnych zasobów edukacyjnych
dotycz¹cych przedmiotów przyrodniczych,

ü u³atwienie wymiany doœwiadczeñ miêdzy nauczycie-
lami ró¿nych przedmiotów,

ü kszta³towanie umiejêtnoœci korzystania z literatury
polskiej i obcojêzycznej.

Przebieg i etapy Konkursu s¹ analogiczne do opisanej w
poprzednim punkcie Gimnazjalnej Katedry Uczniow-
skiej jednak w wersji ponadgimnazjalnej Konkurs zo-
sta³ zorganizowany ju¿ po raz jedenasty.
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2. Matematyka w zastosowaniach – konkurs którego
organizatorem jest III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ju-
liusza S³owackiego w Lesznie we wspó³pracy z Ze-
spo³em Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w
Lesznie. G³ówn¹ jego ide¹ jest rozwijanie umiejêtnoœci
rozwi¹zywania problemów z ró¿nych dziedzin przy po-
mocy aparatu matematycznego. Konkurs tradycyjnie
obejmuje swoim zasiêgiem powiaty: leszczyñski, ra-
wicki, koœciañski, wolsztyñski i gostyñski, a skierowa-
ny jest do uczniów wszystkich szkó³ ponadgimna-
zjalnych regionu. Celem konkursu jest popularyzacja
interdyscyplinarnej roli matematyki, rozwijanie zainte-
resowañ matematycznych uczniów oraz kszta³cenie
umiejêtnoœci stosowania wiedzy matematycznej w
praktyce. Szeroka tematyka konkursu ma tak¿e stwo-
rzyæ uczniom okazjê do gruntownego powtórzenia wia-
domoœci przed egzaminem maturalnym.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i
fina³owym. Odbywa siê ju¿ od 8 lat i niezmiennie
wspierany jest przez Prezydenta Miasta Leszna, a patro-
nem merytorycznym konkursu, autorem zadañ i prze-
wodnicz¹cym jury etapu fina³owego jest Pan doc. dr
Marian Dawidowski – pracownik naukowy Pañstwowej

Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie oraz cz³onek
Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
W ostatnich kilku latach matematyka w sposób szcze-
gólny zyska³a na znaczeniu i presti¿u. Sta³o siê to nie
tylko za spraw¹ wprowadzenia obowi¹zkowej matury z
matematyki, ale tak¿e za spraw¹ zapotrzebowania na
specjalistów z dziedzin technicznych i matematyczno-
przyrodniczych. Coraz wiêcej mówi siê o tym, ¿e naj-
lepsze perspektywy dotycz¹ce przysz³ego zatrudnienia,
daje w³aœnie matematyka i inne przedmioty œcis³e. Fizy-
ki i chemii nie sposób zrozumieæ bez dobrej znajomoœci
matematyki, a dobra znajomoœæ matematyki musi i po-
winna byæ kszta³towana przez ca³y okres edukacji
dziecka. Im wczeœniej rozwiniemy u uczniów cieka-
woœæ intelektualn¹, potrzebê rozwoju potencjalnych
mo¿liwoœci i chêæ zdrowego wspó³zawodnictwa, tym
wiêksza szansa na wykszta³cenie odwa¿nych, kreatyw-
nych i odpowiedzialnych za w³asn¹ edukacjê m³odych
ludzi.

/Opracowanie na podstawie materia³ów w³asnych oraz
regulaminów ze stron internetowych szkó³ miasta Lesz-
na/

Wystawy Instytutu Pamiêci
Narodowej w I Liceum

Ogólnokszta³c¹cym w Lesznie
Zofia Szabel-Zakrzewska
nauczyciel konsultant
CDN  w Lesznie

Wspó³praca I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie z
Instytutem Pamiêci Narodowej w Poznaniu siêga 2000
r. Zaczê³a siê od wyk³adów na temat historii najnow-
szej Polski prowadzonych przez dr. Stanis³awa Janko-
wiaka  naczelnika OBEP IPN w Poznaniu.

To jego sugestia sprawi³a, ¿e zaprezentowa-
liœmy w naszej szkole pierwsz¹  wystawê - „Stan wo-
jenny spojrzenie po 20 latach” – wspomina
koordynatorka pani Aurelia Gancarz nauczyciel
historii. Przygotowanie wystawy wymaga³o wtedy
du¿o pracy. W czasie ostatniego tygodnia ferii zimo-
wych wspólnie z uczniami i pracownikami IPN monto-
waliœmy wystawê na stela¿ach wypo¿yczonych z
Polskiego Zwi¹zku Kynologicznego w Lesznie.  Przy-
gotowaliœmy równie¿ tematyczn¹ czêœæ artystyczn¹.
Uroczystoœæ otwarcia uœwietnili wyk³adami pracowni-
cy OBEP IPN w Poznaniu. Wystawê zwiedzali ucznio-
wie leszczyñskich  szkó³ i mieszkañcy Leszna.
Prezentowaliœmy j¹ przez dwa tygodnie.
Powodzenie tego przedsiêwziêcia spowodowa³o, ¿e
wspólnie z ówczesnym dyrektorem panem Markiem
Weinem zdecydowaliœmy, ¿e wspó³pracê z IPN nale¿y
rozwijaæ.

I tak siê sta³o. Kolejne trudne i interesuj¹ce
tematy wystaw, przygotowane przez Instytut Pamiêci
Narodowej w Poznaniu i £odzi sta³y siê tradycj¹ I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie.

Z dotychczasowych ekspozycji, najwiêkszym
powodzeniem cieszy³a siê wystawa ,,Sowieckie piek³o
1939- 1956”, która prezentowana by³a dwa razy -
stwierdza pani Aurelia Gancarz.  Kilka lat temu zwie-
dzi³o j¹ przez trzy tygodnie oko³o 3 tysi¹ce osób. Przy-
je¿d¿a³a m³odzie¿ z Rydzyny, Œmigla, Krzywinia,
przychodzili uczniowie leszczyñskich szkó³ œrednich i
osoby prywatne. O  zainteresowaniu tematyk¹ wystaw,
œwiadcz¹ wpisy w Ksiêdze Wystaw. Niektóre s¹ bardzo
osobiste, zw³aszcza te, które pozostawili zwiedzaj¹cy
wystawê  uczestnicy b¹dŸ  œwiadkowie wydarzeñ.
W lutym bie¿¹cego roku  I LO goœci³o trzynast¹ wysta-
wê  „Solidarni z Rumuni¹”. Z lat poprzednich w  pa-
miêci zapisa³y siê m.in.
üWielkopolska w cieniu WRON,
ü Poznañski czerwiec 1956,
ü Zaplute kar³y reakcji. Polskie podziemie niepod-

leg³oœciowe 1944-1956,
ü ¯ycie codzienne w okupowanej Wielkopolsce,
ü Obraz wroga w propagandzie PRL-u,
ü Solidarnoœæ i opozycja demokratyczna w Wielkopol-

sce 1980- 1990,
ü S³uga Bo¿y ks. Jerzy Popie³uszko 1947-1984,
ü Zbrodnia katyñska. Wielkopolanie w do³ach œmierci

Katynia, Charkowa i Miednoje,
ü Zimna wojna. Krótka historia podzielonego œwiata.
Oferta IPN wzbogaca nasz proces dydaktyczny. Po-
zwala m³odzie¿y zobaczyæ zdjêcia i dokumenty, do któ-
rych nauczycielowi trudno dotrzeæ. Wystawy s¹
bowiem w szkole, nie trzeba nigdzie doje¿d¿aæ ani po-
nosiæ kosztów biletów wstêpu. Nasza szko³a po³o¿ona
jest w centrum Leszna i w zwi¹zku z tym równie¿
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m³odzie¿ z innych szkó³ ma mo¿liwoœæ przybycia na
tzw. „lekcje z wystaw¹”.

Wartoœci¹ dodan¹ wspó³pracy  z IPN  poza
wystawami s¹ wyk³ady i prezentacje pracowników na-
ukowych, spotkania ze œwiadkami historii i mo¿liwoœæ
przeprowadzenia interesuj¹cych lekcji.

Od dwóch lat m³odzie¿ naszej szko³y bierze te¿
udzia³ w projekcie edukacyjnym ,,Od niepodleg³oœci do
niepodleg³oœci” realizowanym przez IPN w oparciu o
podrêcznik do historii wspó³czesnej Polski. To dosko-
na³a forma wspomagaj¹ca przygotowanie uczniów do
matury z historii – przekonuje i podsumowuje pani Au-
relia Gancarz

Prezentacja placówek oœwiatowych

Cykl. Co u Was ciekawego s³ychaæ?
- Prezentacje szkó³

Donata Waszyñska Samolak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

„Nie wystarczy robiæ dobrze, trzeba jeszcze umieæ to
pokazaæ.”

Konkurencyjnoœæ  na rynku us³ug edukacyj-
nych,  nie omija wspó³czesnej szko³y. Niezbêdnym
staje siê, by wspó³czesna szko³a skupiona na realizacji
swoich podstawowych, statutowych za³o¿eñ potrafi³a i
zechcia³a wykorzystaæ  dostêpne  mo¿liwoœci i œrodki,
tak by:
ü efektywnie kreowaæ   swój wizerunek i go upublicz-

niaæ,
ü ukazaæ na rynku us³ug edukacyjnych misjê szko³y

jej klimat i atmosferê
ü wyeksponowaæ sw¹  markê, odrêbnoœæ, potencja³ i

lokalne  zasoby
ü zaprezentowaæ osi¹gniêcia i sukcesy edukacyjne

uczniów i nauczycieli oraz tzw. dobre praktyki
szkolne.

St¹d pomys³ na cykl  artyku³ów prezentuj¹cy po-
szczególne placówki edukacyjne.

Za³o¿eniem naszym jest, by na ³amach tego czasopi-
sma  zaprezentowaæ kolejno  szko³y naszego regio-
nu.  Wierzymy, i¿ ka¿da z nich ma w swoim
dorobku coœ, czym mo¿e zachwyciæ,  o czym chce
opowiedzieæ, czym mo¿e zaciekawiæ.

Przeznaczyliœmy specjalne miejsce dla
wszystkich tych, którym zale¿y na promocji sukcesów
i osi¹gniêæ szkolnych,  ukazaniu sylwetek nauczycieli i
uczniów z kreatywnym podejœciem do ¿ycia i  pasj¹.

Liczymy na kreatywn¹ wspó³pracê dyrekto-
rów szkó³ i œrodowiska pedagogicznego w promowa-
niu dobrych  praktyk, osi¹gnieæ i sukcesów
wypracowanych przez  uczniów i nauczycieli  naszego
regionu.

Nauczycielu, jeœli w Twojej szkole dzieje
siê coœ interesuj¹cego, Twoi uczniowie osi¹gaj¹ suk-
cesy, wdra¿aj¹ ciekawe projekty i przedsiêwziêcia,
jeœli masz wokó³ siebie ludzi kreatywnych i z pasj¹
– napisz o tym.

Zapraszamy do publikacji materia³ów: o
szkole, o pasjach i zainteresowaniach uczniów i na-
uczycieli, o interesuj¹cych  projektach i przedsiêwziê-
ciach, o tym co siê uda³o wypracowaæ   – cieszmy siê
sukcesami i osi¹gniêciami edukacyjnymi i chciejmy
pokazaæ je innym.

Agata Borkowska
nauczyciel mianowany
Gimnazjum im. Su³kowskich w Rydzynie

W Gimnazjum imienia Su³kowskich w Rydzy-
nie pracujê od szeœciu lat na stanowisku nauczyciela jê-
zyka angielskiego i wychowawcy klasy. Dla jednych
jest to krótki, dla innych stosunkowo d³ugi okres czasu.
Jednak, z pewnoœci¹ jest to czas, po którym mogê z rêk¹
na sercu stwierdziæ, ¿e szko³a ta, to szko³a pe³na cieka-
wych idei i pomys³ów oraz nowatorskich rozwi¹zañ
programowych, organizacyjnych i metodycznych, które
maj¹ na celu poprawiæ jakoœæ pracy szko³y.

Gimnazjum w Rydzynie jest to niewielka
szko³a, lecz jedyna szko³a gimnazjalna w ca³ym mia-
steczku i w okolicznych wsiach. Uczêszczaj¹ tutaj
uczniowie, którzy ukoñczyli szko³ê podstawow¹ w
D¹bczu, w Kaczkowie oraz w Rydzynie, co daje nam
uczniów z Rydzyny oraz doje¿d¿aj¹cych z 17 wsi do-

oko³a Rydzyny. Dojazdy do szko³y odbywaj¹ siê co-
dziennie a¿ piêcioma autobusami szkolnymi. Liczeb-
noœæ uczniów w oddzia³ach ró¿ni siê w zale¿noœci od
rocznika, jednak przewa¿nie w szkole istnieje ich 11.
Zajêcia lekcyjne, jak i pozalekcyjne odbywaj¹ siê w jed-
nym budynku szkolnym, na boisku szkolnym, b¹dŸ na
hali sportowej z dostêpem do „Orlika”. Szko³a zatrud-
nia wielu nauczycieli ró¿nych przedmiotów, dwóch pe-
dagogów, pracowników administracji i obs³ugi oraz ma
do dyspozycji pomoc ze strony gminnego psychologa.

W roku szkolnym 2013/14 utworzone zosta³y
dwie klasy z programami innowacyjnymi. Owe progra-
my skierowane s¹ do uczniów otwartych na nowe do-
œwiadczenia podczas edukacji w gimnazjum. Pierwszy
z programów to program „Klasa twórcza – myœlê, wi-
dzê, s³yszê, mówiê.” G³ównym jego za³o¿eniem jest
kszta³cenie umiejêtnoœci takich jak: postrzeganie, zapa-
miêtywanie, analizowanie, szukanie wielu rozwi¹zañ
na stawiane problemy. „Klasa twórcza” proponuje
uczniom odkrywanie nowych wartoœci Uczeñ tej klasy
poprzez swoj¹ ró¿norodn¹ twórczoœæ przechodzi proces

Gimnazjum im. Su³kowskich
w Rydzynie – szko³a innowacji
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prowadz¹cy do nowych wytworów, do nowych schema-
tów myœlowych, do nowych dzia³añ u¿ytecznych w pro-
cesie nauczania. Wa¿ny jest tu aspekt pedagogiczny.
Ka¿dy z uczniów z natury posiada elementy twórczego
myœlenia, nale¿y na nie odpowiednio oddzia³ywaæ po-
przez trening i stymulacjê. A w³aœnie takie dzia³ania po-
jawiaj¹ siê na dodatkowych zajêciach lekcyjnych w tej
klasie. Nauczyciele prowadz¹cy te dodatkowe zajêcia
skupiaj¹ siê na urozmaiceniu i uatrakcyjnieniu procesu
kszta³cenia poprzez zastosowanie ró¿nych metod pracy,
szczególnie aktywizuj¹cych. Du¿¹ rolê w programie in-
nowacyjnym spe³nia plastyka, gdy¿ jest ona ogniwem
³¹cz¹cym w sposób nowatorski wiele przedmiotów
szkolnych oraz wspomaga nauczanie tych przedmiotów
poprzez wytwory plastyczne bêd¹ce pomocami nauko-
wymi. Stosowane metody i formy pracy w klasie twór-
czej rozwijaj¹ u ucznia nastêpuj¹ce sfery twórczej
aktywnoœci cz³owieka: sferê wartoœci poznawczych
zwi¹zanych z poszukiwaniem prawdy i poszerzaniem
jej obszaru; sferê wartoœci estetycznych zwi¹zanych z
poszukiwaniem i tworzeniem piêkna; sferê wartoœci
pragmatycznych potrzebnych w ¿yciu codziennym;
oraz sferê wartoœci etycznych zwi¹zanych z poszukiwa-
niem i tworzeniem dobra.

Drugim programem innowacyjnym jest pro-
gram sportowo-jêzykowy. Celem nauczania w takiej
klasie jest, poprzez stymulowanie optymalnych i zindy-
widualizowanych technik uczenia siê, osi¹gniêcie przez
ucznia maksymalnego poziomu znajomoœci jêzyka ob-
cego poprzez aktywnoœæ fizyczn¹, która to aktywnoœæ
dotlenia organizm, zwiêkszaj¹c zdolnoœæ koncentracji
oraz u³atwiaj¹c póŸniejsze skupienie siê i przyswajanie
wiedzy. Po systematycznych treningach ³atwiej jest
zaj¹æ siê nauk¹, sport sprawia, ¿e ³atwiej zapamiêtywa-
ne s¹ nowe informacje oraz poprawia koncentracjê na
lekcjach. OdpowiedŸ tkwi w po³¹czeniach miêdzy neu-
ronami a miêœniami, a tak¿e w korzystnym oddzia³ywa-
niu ruchu na ca³y organizm. Ponadto, podczas
aktywnoœci fizycznej nasz organizm jest dotleniony,
normuje siê kr¹¿enie krwi, a jedno i drugie jest szalenie
wa¿ne dla dobrej pracy mózgu. Program zosta³ opraco-
wany z myœl¹ o podstawowych typach osobowoœci
uczniów takich jak wzrokowcy, s³uchowcy i kinestety-
cy. Okres dojrzewania, charakteryzuje siê kszta³towa-
niem postaw i szukaniem odpowiedzi na pytania kim
jestem? i jaki jestem? To sprawia, ¿e sposoby nauczania
zak³adaj¹ szerokie i zindywidualizowane traktowanie
uczniów w sposób autonomiczny. Nauczyciele ucz¹cy
w tej klasie zwracaj¹ uwagê nie tylko na zdobycie umie-
jêtnoœci sportowych i umiejêtnoœci komunikacyjnych w
jêzyku angielskim, lecz tak¿e na kszta³towanie cech
osobowoœci, rozwój intelektualny, emocjonalny i
spo³eczny ucznia.

Pracuj¹c z uczniami w klasach z w/w progra-
mami, nie zapominamy o barierach, z jakimi mo¿emy
siê zetkn¹æ, podczas prowadzonych zajêæ. Mog¹ to
byæ bariery poznawcze jak: ma³a spostrzegawczoœæ,
sztywnoœæ myœlenia, brak otwartoœci czy dominacja
twórczoœci odtwórczej. Pojawiaj¹ siê te¿ bariery emo-
cjonalne: lêk przed nowoœci¹, niechêæ do nowoœci,
brak tolerancji, lêk przed ryzykiem. Nauczyciele znaj¹
te obawy, s¹ ich œwiadomi i dlatego maj¹ przygotowa-
ne sposoby, metody, narzêdzia aby uporaæ siê z nimi,
zlikwidowaæ je i doprowadziæ ucznia do otwierania
umys³u i zara¿ania go ciekawoœci¹ œwiata.

Gimnazjum w Rydzynie wspó³pracuje rów-
nie¿ ze szko³ami w kilku krajach Europy w ramach ju¿
dwóch edycji miêdzynarodowego partnerskiego pro-
jektu szkó³ Comenius. We wrzeœniu 2009 roku Gim-
nazjum otrzyma³o grant ze œrodków Unii Europejskiej.
Zosta³ on przekazany przez Fundacjê Rozwoju Systemu
Edukacji z przeznaczeniem na realizacjê Wielostronne-
go Projektu Partnerskiego Szkó³, którego tytu³ brzmia³:

Powrót do naszych korzeni - od nasienia do sto³u (Re-
turn to our roots - from seed to table). Projekt powsta³
we wspó³pracy ze szko³ami gimnazjalnymi z piêciu kra-
jów: Wielkiej Brytanii, Portugalii, Litwy, W³och i Tur-
cji. Pomys³ wspó³pracy zrodzi³ siê w Wielkiej Brytanii.
Rydzyñskie gimnazjum, które utrzymuje sta³e kontakty
ze szko³ami europejskimi, zosta³o równie¿ zaproszone
do udzia³u w tym projekcie. Projekt by³ realizowany
przez dwa lata, a jêzykiem komunikacji partnerów by³
jêzyk angielski. Ze strony polskiej w projekcie uczestni-
czy³o 26 uczniów, których zadaniem by³o uprawiaæ wa-
rzywa w ogródkach przydomowych, przygotowywaæ
potrawy z zebranych warzyw, wspó³tworzyæ miêdzy-
narodow¹ ksi¹¿kê kucharsk¹ w jêzyku polskim i angiel-
skim, odwiedzaæ szko³y partnerskie w Europie w celu
obserwacji postêpów w realizacji projektu u naszych
partnerów, poznawaæ kulturê i zwyczaje kulinarne in-
nych krajów, pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim, pro-
wadziæ stronê internetow¹ projektu w jêzyku polskim i
angielskim oraz pos³ugiwaæ siê technologi¹ informa-
cyjn¹. Szkolnym koordynatorem projektu by³a wicedy-
rektor gimnazjum pani Iwona RzeŸniczak. Nad
realizacj¹ projektu czuwa³y nauczycielki jêzyka angiel-
skiego i biologii. Uczniowie i nauczyciele bior¹cy
udzia³ w projekcie tworzyli tzw. Zespó³ Comeniusa.

W roku 2011 Gimnazjum, po wczeœniejszym
z³o¿eniu odpowiedniego wniosku, otrzyma³o od Agen-
cji Narodowej kolejny grant na realizacjê miêdzynaro-
dowego partnerskiego projektu szkó³ Comenius
2011-2013 „Uwielbiam Europejskie Tradycje Ludo-
we”. Gimnazjum nawi¹za³o w ten sposób wspó³pracê ze
szko³ami z W³och, Portugalii, Bu³garii i Turcji. Projekt,
oprócz wielu celów pobocznych, mia³ dwa g³ówne cele.
By³y nimi poznanie tradycji, kultur i jêzyka innych kra-
jów oraz szanowanie ich, jak i rozwijanie umiejêtnoœci
jêzykowych i kszta³cenie umiejêtnoœci komunikowania
siê w jêzyku angielskim. Tym razem to ja mia³am przy-
jemnoœæ koordynowania ca³ego projektu ze strony Pol-
ski. Projekt zak³ada³ zorganizowanie 24 wyjazdów,
zwanych mobilnoœciami, z czego 12 dotyczy³o uczniów
i 12 nauczycieli. Zorganizowa³am 5 wycieczek do kra-
jów partnerskich oraz wizytê naszych europejskich
partnerów w Rydzynie.

W trakcie trwania projektu wiele skorzystali
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Uczniowie zro-
zumieli cel uczenia siê, zw³aszcza jêzyków obcych.
Wzros³o te¿ ich poczucie pewnoœci siebie podczas ko-
munikacji z innymi w jêzyku angielskim. Co wiêcej,
wyjazdy do innych krajów i poznanie tamtejszych tra-
dycji rozwinê³o i ukszta³towa³o osobowoœæ uczniów i

pomog³o im staæ siê bardziej œwiadomymi i odpowie-
dzialnymi Europejczykami. Nauczyciele zyskali mo¿li-
woœæ poznania i wykorzystania nowych technik
nauczania oraz nieznanych dot¹d technik informacyj-
nych. Udzia³ w projekcie to ogromna szansa na pozna-
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nie nowych ludzi oraz okazja na kontynuacjê zagranicz-
nych przyjaŸni ju¿ po zakoñczeniu projektu, co czyni-
my do dziœ. We wrzeœniu 2013 koordynatorzy z
ka¿dego kraju partnerskiego wykonali ostatnie, najwa-
¿niejsze zadanie, czyli napisali raport koñcowy podsu-
mowuj¹cy ca³y projekt. Po uzupe³nieniu wspólnej
czêœci raportu, która musia³a byæ identyczna dla wszyst-
kich szkó³ z projektu, skrupulatnie uzupe³ni³am czêœæ
dotycz¹c¹ tylko swojej szko³y. Dotyczy³a ona rezulta-
tów zrealizowanego projektu, wartoœci dodanej projek-
tu na poziomie europejskim, osi¹gniêcia celów
partnerstwa, rozwoju kluczowych kompetencji, zagad-
nieñ horyzontalnych, planu pracy i wykonanych zadañ,
oceny wspó³pracy pomiêdzy szko³ami uczestnicz¹cymi
w projekcie, wp³ywu projektu na zaanga¿owanych
uczniów, nauczycieli oraz spo³ecznoœæ lokaln¹. Nale-
¿a³o równie¿ okreœliæ w jaki sposób rezultaty projektu
by³y upowszechniane i utrwalane w œrodowisku. Ostat-
ni punkt raportu dotyczy³ napotkanych problemów i
przeszkód podczas dwuletniej realizacji projektu. Ra-
port zosta³ z³o¿ony do Agencji Narodowej, która oce-
ni³a go pozytywnie.

Gimnazjum im. Su³kowskich w Rydzynie od
kilku lat wspó³pracuje ze szko³¹ w Niemczech Grund-
und Oberschule Lehnin „Heinrich Julius Bruns”. W ka-
¿dym roku szkolnym odbywa siê wyjazd naszych
uczniów do Niemiec oraz wizyta zagranicznych
uczniów w Polsce. Ostatnie takie spotkanie w Polsce
odby³o siê we wrzeœniu 2013. Goœcie z Niemiec wraz z
kole¿ankami i kolegami z Polski uczestniczyli w miê-
dzynarodowym plenerze malarskim. Warsztaty pla-
styczne pod kierunkiem Pani Dyrektor Jolanty Kotyœ
odby³y siê w szkole. Nastêpnie mo¿na by³o wykorzy-
staæ zdobyte umiejêtnoœci w plenerze. Nauczyciele - or-
ganizatorzy stworzyli uczniom wiele okazji do
malowania w ró¿nych okolicznoœciach. W programie
znalaz³o siê zwiedzanie rydzyñskiego zamku, wyjazd
do Wroc³awia, pobyt nad zalewem w Rydzynie oraz
popo³udnie w stadninie koni w Gogolewie. W ka¿dym z
tych miejsc powsta³o wiele ciekawych prac plastycz-
nych, które wystawiono w Rydzyñskim Oœrodku Kultu-
ry. Spotkanie uczniów z Polski i Niemiec zosta³o
dofinansowane ze œrodków fundacji Polsko – Niemiec-
ka Wspó³praca M³odzie¿y. Zawody w bowlingu ufun-
dowa³a firma „Jamalex”. Natomiast przejazdy
bryczkami oraz po¿egnalny obiad w zabytkowych wnê-
trzach dworku w Gogolewie odby³y siê dziêki hojnoœci
Stadniny Koni w Pêpowie.

W naszym Gimnazjum realizujemy te¿ wiele
innych projektów unijnych, jak np. „eSzko³a – Moja
Wielkopolska”. Wziêliœmy udzia³ ju¿ w trzech edycjach

tego projektu, który realizowany jest przez Samorz¹d
Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i
Ogólnopolsk¹ Fundacj¹ Edukacji Komputerowej.
G³ównym jego celem jest wdro¿enie w szko³ach progra-
mów rozwojowych w zakresie stosowania w kszta³ce-

niu metody projektów i nauczania problemowego,
wspomaganych internetow¹ platform¹ edukacyjn¹. Pra-
cownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza sprawuj¹ opiekê merytoryczn¹ i naukow¹ w
zakresie opracowania programów szkoleñ dla nauczy-
cieli i materia³ów szkoleniowych, konsultacji dla na-
uczycieli w doborze tematyki projektów, a tak¿e
doradztwa w zakresie metodyki i prowadzenia zajêæ z
grup¹ projektow¹ w ramach zajêæ pozalekcyjnych. Re-
alizacja projektu eSzko³a ma za zadanie spowodowaæ
upowszechnienie kszta³cenia przez rozwi¹zywanie pro-
blemów oraz metodê projektów jako sposób realizacji
zajêæ pozalekcyjnych. Najwa¿niejsza dla uczniów jest
jednak swoboda w wyborze tematów, okreœlanie celów
i sposobów ich realizacji przez nich samych, co wp³ywa
na podejœcie do uczenia siê jako do osobistego wyzwa-
nia, zw³aszcza ¿yciowego. Osi¹gniêcia w ramach pracy
pozalekcyjnej wp³ywaj¹ na osi¹gniêcia szkolne
uczniów. Przede wszystkim jednak na skutek dozy swo-
body i samodzielnoœci uczniowie, którzy dot¹d mieli ni-
skie osi¹gniêcia, mog¹ wykazaæ siê niezauwa¿onymi u
nich wczeœniej zdolnoœciami i zainteresowaniami.

Kolejnym programem unijnym jest projekt
systemowy „Zajêcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu
wielkopolskiego gimnazjalisty”. W ramach tego projek-
tu nasze Gimnazjum otrzyma³o kompleksowe wsparcie
w uzyskaniu wy¿szych wyników podczas egzaminów
gimnazjalnych. Wybrane klasy bra³y udzia³ w dodatko-
wych zajêciach z matematyki, jêzyka polskiego, fizyki i
chemii w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dziêki
tej wiêkszej liczbie godzin uczniowie zdobyli wy¿sze
wyniki w nauce z przedmiotów objêtych zajêciami do-
datkowymi, zdobyli nowe wiadomoœci i umiejêtnoœci
niezbêdne w dalszym etapie kszta³cenia i w ¿yciu co-
dziennym, rozwijali swoje zainteresowania z wybra-
nych przedmiotów oraz znacznie rozwinêli
umiejêtnoœci wykorzystania wiedzy w praktyce. Co
wiêcej, nabyli umiejêtnoœæ wykorzystania nowocze-
snych technologii informacyjnych w procesie uczenia
siê.

Wspó³praca rodziców z Dyrekcj¹ i nauczycie-
lami Gimnazjum w Rydzynie jest bardzo efektywna.
Podejmowane s¹ liczne przedsiêwziêcia maj¹ce na celu
integracjê ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, a wiêc uczniów,
rodziców i nauczycieli. Zale¿y nam te¿ na wspó³pracy z
podmiotami reprezentuj¹cymi rydzyñskie œrodowisko
lokalne. Wieloletnie wspólne dzia³ania przynios³y za-
dowalaj¹ce efekty. Nawi¹zanie poprawnych relacji po-
miêdzy nauczycielami i rodzicami to bardzo trudny i
czasoch³onny proces. Po pierwsze wymaga on od
wszystkich zrozumienia i taktu, ale warto w niego inwe-
stowaæ dla osi¹gniêcia wytyczonych celów. Przede
wszystkim nale¿y jasno okreœliæ strategiê wspó³pracy,
okreœliæ bli¿sze i dalsze kierunki dzia³ania, a tak¿e
mocno zaanga¿owaæ siê w ich wykonanie, tym bar-
dziej, ¿e partnerskie relacje rodziców i nauczycieli nie
nale¿¹ do tradycji polskiej szko³y. Wspó³praca to jeden
z najtrudniejszych aspektów relacji miêdzyludzkich. W
naszej szkole jednak uda³o siê osi¹gn¹æ taki poziom
wspó³pracy miêdzy rodzicami i nauczycielami, który
s³u¿y ca³ej spo³ecznoœci. Rodzice z chêci¹ pomagaj¹
szkole, uczniom, nauczycielom, gdy istnieje taka po-
trzeba, ale te¿ niejednokrotnie sami wychodz¹ z pewny-
mi inicjatywami. Nie czekaj¹ na zaproszenie, tylko
sami rozpoczynaj¹ dzia³ania. Najprostszym
przyk³adem zaanga¿owania rodziców jest coroczna or-
ganizacja Festynu Rodzinnego dla rodzin uczniów
Gimnazjum, ale tak¿e dla ca³ej spo³ecznoœci Rydzyny i
okolic. Co roku Festyn ma inny temat przewodni. Zgod-
nie z tematem ka¿da klasa przygotowuje swoje stoisko,
na którym podczas festynu prowadzi sprzeda¿ wypro-
dukowanych przez siebie towarów. Na festynie jest te¿
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mo¿liwoœæ uczestniczenia w ró¿nych konkurencjach
sportowych, tanecznych, jest konkurs piosenki, loteria
fantowa i wiele pokazów, czy to Stra¿y Po¿arnej, sztuk
walki, tañca, a nawet motocykli ¿u¿lowych. Dochód z

festynu jest w ca³oœci przekazany na konto Rady Rodzi-
ców do wykorzystania na dofinansowanie wszelkich
wyjazdów uczniów, czy na drobne upominki œwi¹tecz-
ne w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.

Innym przyk³adem dobrej wspó³pracy z rodzi-
cami jest coroczna organizacja Zabawy Karnawa³owej
dla rodziców i nauczycieli. Rodzice zajmuj¹ siê wszelk¹
organizacj¹, rozpoczynaj¹c od Sali, poprzez menu, a¿
po aran¿acjê muzyczn¹. Podczas zabawy sprzedawane
s¹ losy na loteriê fantow¹, które to fanty wszystkie ufun-
dowane s¹ przez sponsorów. I znowu dochód z zabawy
przeznaczony jest na organizacjê wyjazdów uczniów do
opery, teatru, czy na ró¿nego rodzaju mecze sportowe.

W roku 2014 uczniowie wraz z nauczycielami
zorganizowali w szkole „Drzwi otwarte”. Gimnazjum
stworzy³o w ten sposób mo¿liwoœæ bli¿szego poznania
placówki, w tym bazy lokalowej, wyposa¿enia zaplecza
gospodarczego oraz dostêpnych obiektów. Potencjalni
uczniowie i ich rodzice mogli zapoznaæ siê z ofert¹ edu-
kacyjno-wychowawcz¹ szko³y. Przyszli gimnazjaliœci
mieli mo¿liwoœæ bli¿szego kontaktu z rówieœnikami,
mogli poznaæ zasady i normy panuj¹ce w szkole. Ka¿da
chêtna osoba mog³a w tym dniu wzi¹æ udzia³ w normal-
nych lekcjach prowadzonych przez nauczycieli. Pozwo-
li³o to na poznanie sal lekcyjnych, oswojenie siê z
przysz³ymi nauczycielami, obejrzenie sprzêtu jakim
dysponujemy podczas lekcji. Zaprezentowaliœmy rów-
nie¿ wybrane projekty edukacyjne, nad którymi gimna-
zjaliœci pracuj¹ po kilka tygodni w swoich grupach, a
ka¿dy z nich ma obowi¹zek taki projekt wykonaæ. Poka-
zaliœmy w ten sposób, ¿e u nas mo¿na ciê¿ko pracowaæ,
jednoczeœnie dobrze siê przy tym bawi¹c. Stworzyliœmy
atmosferê bezpieczeñstwa, wspólnej zabawy oraz pozy-
tywnego nastawienia do naszej szko³y. Celem tej akcji
by³a te¿ promocja szko³y w œrodowisku lokalnym i po-
kazanie czym zajmujemy siê na co dzieñ, a co nie zaw-
sze jest widoczne poza murami szko³y.

Wszelkie dzia³ania, które wykonujemy w
szkole maj¹ wspólny cel - motywuj¹ uczniów do podej-
mowania wysi³ków oraz œwiadomego kreowania
w³asnej drogi rozwojowej. Dzia³ania te s¹ œwiadome i
przemyœlane. Wszelkie formy indywidualizacji pracy w
szkole bazuj¹ na rozpoznawaniu i wykorzystywaniu po-
tencja³u dziecka do pokonywania deficytów. My, jako
nauczyciele, pozwalamy dziecku na osi¹ganie sukcesu
na miarê jego mo¿liwoœci. Wówczas dziecko ma szansê
na rozwój ogólny i edukacyjny. Przydzielamy uczniom
zadania odpowiednie do ich mo¿liwoœci, nie nara¿amy
na oczywiste niepowodzenia, ale gdy widzimy poten-
cja³ to wykorzystujemy go do granic mo¿liwoœci, zwra-
camy uwagê raczej na sukcesy ni¿ pora¿ki i zachêcamy

do dalszej pracy w przypadku braków i b³êdów. Ta
nasza ciê¿ka praca daje jednak efekty, co mo¿na ³atwo
zauwa¿yæ œledz¹c sukcesy naszych uczniów. Wykazuj¹
siê oni ogromnym poziomem wiedzy i umiejêtnoœci za-
równo w konkursach przedmiotowych, jak i na wielu
arenach sportowych. Kilka powodów do zaszczytu to:
ü I miejsce i Z³ote Pióro dla Marii Przyby³ w edycji

obcojêzycznej Ogólnopolskiego Konkursu Literac-
kiego „Obraz a s³owo”

ü I miejsce dla Agaty Glumy w Rejonowych Mistrzo-
stwach w Lekkiej Atletyce 300 m

ü II miejsce dla Marii Rzepeckiej w konkursie recyta-
torskim „Humor w literaturze”

ü I miejsce dla dru¿yny Gimnazjum w Rydzynie w XIII
Mistrzostwach Leszna i Powiatu Leszczyñskiego w
Narciarstwie Alpejskim

ü I miejsce dla Paw³a Wojciechowskiego w konkursie
plastycznym „¯ycie bez przemocy”

ü II miejsce dla Macieja Tobó³ki w Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej

ü IV miejsce dla dru¿yny Gimnazjum w Rydzynie w
rejonowym aerobiku grupowym

ü III miejsce w pierwszej edycji konkursu pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Leszna „Potyczki matema-
tyczno-ekonomiczne”

ü I miejsce dla Gimnazjum w Rydzynie za najaktyw-
niejsze gimnazjum oraz w Ogólnopolskim Teœcie
Sprawnoœci Fizycznej – „Test Coopera dla wszyst-
kich”

ü srebrny medal dla Adriana Wojtkowiaka w Europej-
skim Festiwal Szermierki Poznañ 2013

ü Zakwalifikowanie siê na Ogólnopolsk¹ Olimpiadê
M³odzie¿y – £ódŸ 2013 (szermierka)

Jest to oczywiœcie tylko namiastka wielu in-
nych osi¹gniêæ naszych uczniów.

Podsumowuj¹c, ja wraz z pozosta³ymi pra-
cownikami Gimnazjum im. Su³kowskich w Rydzynie
pragniemy, aby nasza szko³a by³a nowoczesn¹ pla-
cówk¹, która kszta³tuje m³odzie¿ na ludzi otwartych,
myœl¹cych kategoriami godnymi XXI wieku, dla któ-
rych tradycja i dziedzictwo narodowe s¹ wartoœciami
niepodwa¿alnymi. Przemiany dokonuj¹ce siê w pol-
skiej oœwiacie stawiaj¹ nauczycieli wobec koniecznoœci
weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania i
poszukiwania nowych niekonwencjonalnych metod.
Dlatego coraz czêœciej siêgamy po wszelkie innowacje
pedagogiczne. S¹ one z ca³¹ pewnoœci¹ du¿ym wyzwa-
niem dla nas nauczycieli. Pomimo tego, warto pokusiæ
siê o zaproponowanie swoich sugestii i zamierzeñ, które
bêd¹ odpowiedzi¹ na potrzeby ucznia, a ponadto przy-
czyni¹ siê do wzrostu atrakcyjnoœci szko³y. Od szko³y
wymaga siê, by pamiêta³a o stwarzaniu swoim wycho-
wankom klimatu bezpieczeñstwa i poczucia godnoœci,
mo¿liwoœci wszechstronnego i optymalnego rozwoju
poznawczego, w tym g³ównie zdolnoœci twórczego my-
œlenia. A szko³a, to nic innego ni¿ uczniowie i nauczy-
ciele, dlatego chc¹c byæ dobrymi nauczycielami
musimy zadbaæ o swoich podopiecznych.
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Sprawozdania

Doœwiadczenie pracowni dydaktycznych
w kszta³towaniu zdolnoœci kreatywnych

nauczyciela na Ukrainie
Dr doc. Jurij Zawalewski
Wicedyrektor Instytutu Technologii
Innowacyjnych i Treœci Oœwiaty
Ministerstwa Oœwiaty i Nauki Ukrainy
w Kijowie

Celem artyku³u jest prezentacja doœwiadczenia
pracowni dydaktycznych w zakresie wp³ywu ich
dzia³alnoœci na kszta³cenie zdolnoœci kreatywnych na-
uczyciela.

Przebudowa paradygmatu edukacyjnego
wspó³czesnego spo³eczeñstwa wymaga ponownej oce-
ny nauczyciela, bior¹c pod uwagê jego cechy osobowo-
œciowe w porównaniu do idea³u, który jest przyk³adem
do nasladowania dla uczniów. W warunkach szybkich
spo³ecznych procesów nauczyciel powinien nauczyæ siê
adekwatnie reagowaæ na nowe wezwania, co wymaga
od niego sta³ego samodoskonalenia siê. Tylko w taki
sposób mo¿na realizowaæ siê w dzia³alnoœci zawodo-
wej, zostaæ kreatywnym, to znaczy spe³niaj¹cym ocze-
kiwania wszystkich uczestników procesu edukacyjne-
go: uczniów, kolegów-nauczycieli, rodziców. W kszta³-
ceniu takiej dynamicznej postaci nauczyciela bior¹
udzia³ instytucje metodyczne, z których jedn¹ jest pra-
cownia dydaktyczna.

Problem przygotowania kreatywnego
specjalisty jest doœæ aktualny dla wspó³czesnych badañ
naukowych. Szczególnie aktywna przy tym jest rola
motywacji dzia³alnoœci zawodowej. Prace W.
Semyczenko poœwiêcone s¹ procesom motywacyjnym,
które wywo³uj¹ u osoby orientacjê na zawód, przede
wszystkim podkreœla siê wagê pewnych stereotypów
zawodowego zachowania [5]. E. Zeer okreœla osobli-
woœci kszta³cenia osobowoœci w zawodzie, zwracaj¹c
uwagê na bariery psychologiczne jej rozwoju [1]. Warta
uwagi jest praca L. Mitinoj, w której autor uwzglêdnia
problemy zwi¹zane ze zdolnoœci¹ osobowoœci do
kreatywnoœci i budowy przez ni¹ kariery zawodowej
[2]. Niezwykle cenna ze wzglêdu podjêtych w niej
badañ jest monografia W. Mezynowa, w której autor
wyznacza warunki stwarzania œrodowiska
edukacyjnego w celu przygotowania w nim
kreatywnego nauczyciela [3].

Jednak, wœród du¿ej iloœci prac, w których s¹
przedstawione aspekty teoretyczne kszta³towania kre-
atywnego specjalisty (wzglêdnie nauczyciela), ma³o
zbadany zostaje problem prezentacji doœwiadczenia
konkretnych instytucji socjalnych, które powinny koor-
dynowaæ proces samodoskonalenia osobowoœci na-
uczyciela. Dzisiaj jednym z g³ównych ogniw w
systemie edukacji nauczycieli jest doradztwo metodycz-
ne. Modernizacja rozwoju edukacji przewiduje potrzebê
zmiany spojrzenia na rolê doradztwa metodycznego
jako podstawowego ogniwa, które zabezpiecza tworze-
nie, rozwój i udoskonalenie warunków organizacyj-
no-metodycznych edukacji w okresie miêdzyszkole-
niowym, których celem jest zaspokojenie potrzeb kadry
pedagogicznej w kontekœcie aktualizowania wiedzy i
umiejêtnoœci.

Pracownie dydaktyczne nale¿¹ do tych instytu-
cji, których podstawow¹ funkcj¹ jest koordynacja
dzia³alnoœci nauczycieli odpowiadaj¹cymi zapotrzebo-
waniu na us³ugê edukacyjn¹, która podlega modyfika-
cjom. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministerstwa
Edukacji i Nauki Ukrainy z dnia 08.12. 2008 Nr 1119
„O zatwierdzeniu Ustawy o rejonowej (miejskiej) pla-
cówce (centrum) dydaktycznej” pracownie dydaktycz-
ne dzia³aj¹ zgodnie z nastêpujacymi kierunkami:
ü zabezpieczenie naukowo-metodyczne systemu

przedszkolnej i ogólnej œredniej oœwiaty;
ü dostosowanie teorii naukowych do praktyki pedago-

gicznej, naukowo-metodyczne wsparcie innowacyj-
nej dzia³alnoœci w sferze oœwiatowej, badania
naukowe oraz wdra¿anie eksperymentów edukacyj-
nych prowadzone przez rejonowe (miejskie) instytu-
cje oœwiatowe;

ü opieka informacyjno-metodyczna nad instytucjami
oœwiatowymi i pracownikami oœwiaty;

ü prowadzenie konsultacji dotycz¹ce wspó³czesnego
rozwoju edukacji, organizacji procesu nauczania i
wychowania, osi¹gniêæ w naukach pedagogicznych i
psychologicznych.

Zarz¹dzanie innowacjami przewiduje wyko-
rzystanie wielu metod, np.: werbalne –konsultacje indy-
widualne, rozmowy; grupowe – instrukta¿e, narady,
zebrania; badawcze – analiza doœwiadczenia, ankieto-
wanie, porównanie wyników osi¹gniêæ w danej sferze,
wydanie opracowañ; ilustracyjno-pokazowe – modelo-
wanie struktury organizacji pracy metodycznej – budo-
wa wykresów, tabel, analiza poziomu wiedzy i
wychowania uczniów; technologiczne – aktywne wyko-
rzystanie œrodków technicznych.

Wspó³praca rejonowych (miejskich) pracowni
dydaktycznych i organów zarz¹dzania oœwiat¹ rejonu
lub miasta powinna odbywaæ siê na zasadach subordy-
nacji i koordynacji. Celem strukturalnych zmian w
s³u¿bie metodycznej, które s¹ zwi¹zane z komputeryza-
cj¹ oœwiaty, realizacj¹ programów pañstwowych, prze-
znaczonych dla wdro¿enia technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystania ich w procesie pracy
naukowo-metodycznej z pracownikami oœwiaty, jest
pomoc nauczycielom w zapoznaniu siê z literatur¹ na-
ukowo-pedagogiczn¹, wynikami badañ naukowców.

Priorytetowym zadaniem metodycznej pracy
ogólnokszta³c¹cych placówek oœwiatowych, rejono-
wych pracowni dydaktycznych jest kszta³cenie twórczej
osobowoœæ nauczyciela i indywidualna praca z nim. W
organizowaniu procesu kszta³towania nauczyciela jako
kreatywnego specjalisty s¹ wykorzystywane ró¿norod-
ne metody, które s³u¿¹ mu pomoc¹ w samopoznaniu,
bior¹ pod uwagê poziom intelektualnego i socjalnego
rozwoju, mo¿liwoœæ rozwoju zdolnoœci, przejœcie od
percepcyjnego poziomu poznania do wy¿szego pozio-
mu pojêciowego rozumienia.

Podejœcie do kszta³towania nauczyciela jako
kreatywnego specjalisty wymaga dostosowania do wa-
runków przyrodniczo-kulturalnych, socjokuluralnych,
socjalno-psychologicznych w jakich on funkcjonuje.
Warunki przyrodniczo-kulturalne zwi¹zane s¹ z kon-
kretnym naturalnym, tradycyjnym i kulturowym jego
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osadzeniem. Socjokulturalne zwi¹zane s¹ z dzia³alno-
œci¹ innowacyjn¹, udzia³em w ¿yciu spo³eczeñstwa. S¹
one okreœlane przez dwa aspekty: z jednej strony s¹ to
zadania, które stawia przed nauczycielem doradztwo
metodyczne w formie werbalnej, z drugiej zaœ – zadania,
które nauczyciel przejmuje z ¿ycia codziennego odpo-
wiednio dostosowuj¹c do stereotypów socjalnych. Do
socjalnopsychologicznych wymagañ zaliczamy rozwój
samoœwiadomoœci i  samoakceptacji nauczyciela.
Odpowiednio wdra¿aj¹c osoboœciowo zorientowane i
kompetencyjne podejœcia w pracy nauczyciela niezbêd-
ne jest planowanie pracy w celu podwy¿szenia efektyw-
noœci procesu pedagogicznego:
ü gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o

osi¹gniêciach pedagogicznych w zakresie kszta³to-
wania kompetencji zawodowych w ramach oœwiaty
podyplomowej;

ü prowadzenie dydaktycznych dzia³añ w zakresie przy-
gotowania kadry pedagogicznej do pracy w systemie
innowacyjnym;

ü analiza doœwiadczenia pedagogicznego zas³u¿onych
nauczycieli [4].

Proces organizacji pracy dydaktycznej w kszta³towaniu
kreatywnego nauczyciela realizuje siê w trzech podsta-
wowych kierunkach:
ü pe³na zmiana systemu dzia³alnoœci i jego funkcji i

struktury hierarchicznej. W procesie kszta³towania
pewnych umiejêtnoœci w pracy wzrasta osobowoœæ w
jej zawodowych kompetencjach, kszta³tuje siê indy-
widualny i osobisty styl dzia³alnoœci;

ü zmiana osobowoœci, która przejawia siê zarówno w
formie zewnêtrznej (mowie, emocjach, formach ko-
munikacji), jak i w kszta³towaniu elementów œwiado-
moœci zawodowej (uwagi, pamiêci, myœlenia, sfery
emocjonalno-wolicjonalnej). Wszystko to w szero-
kim zrozumieniu mo¿na rozpatrywaæ jako kszta³to-
wanie zawodowego œwiatopogl¹du.

ü zmiana podejœcia nauczyciela w stosunku do kierun-
ku dzia³alnoœci i uœwiadomienia sobie w³asnych po-
trzeb (strefa kognitywna); w strefie emocjonalnej
poprzez stosunek do obiektu przejawiaj¹cy siê sk³on-
noœci¹ do wspó³pracy z nim i wynikaj¹c¹ z tego satys-
fakcjê nie zwa¿aj¹c na trudnoœci; w strefie
praktycznej – w uœwiadomieniu swoich realnych mo-
¿liwoœci wp³ywu na obiekt;

W wyniku ukierunkowania wp³yw podmiotu
na obiekt zmienia siê potrzeba we wspólnym dzia³aniu,
co pozwala twierdziæ o kszta³towaniu kultury zawodo-
wej nauczyciela. Cech¹ charakterystyczn¹ ka¿dego na-
uczyciela jest szczególny osobisty styl zachowania siê,
który wynika z w³asnej wizji problemu i specyfiki pla-
cówki oœwiatowej.

Dlatego w swojej dzia³alnoœci doradztwo me-
todyczne kieruje siê nastêpuj¹cymi zasadami:
ü systematycznoœci pracy badawczej, która przewiduje

analizê konkretnej
pracy dydaktycznej,
procesu dydaktycz-
no-wychowawczego,
okreœlenie pracy jako
ca³oœci i warunków
jej efektywnoœci;

ü naukowoœci, która
ujawnia siê w analizie
ka¿dego aspektu
dzia³alnoœci i okreœle-
niu wyraŸnego algo-
rytmu badania
pewnego zagadnienia
odpowiednio do
osi¹gniêæ nauki psy-
chologiczno-pedago-
gicznej;

ü ³¹cznoœci prowadzo-
nych analiz z progno-

zowaniem (prognozowanie rozwoju procesu z wyko-
rzystaniem analiz ró¿nych czynników wp³ywaj¹cych
na efektywnoœæ pracy dydaktycznej z nauczyciela-
mi).

Analiza dotyczy ró¿nych kwestii, np. wyników pracy
dydaktycznej z nauczycielami przedmiotów, wycho-
wawcami klas w sprawie prowadzenia dokumentacji;
analiza stanu nauczania przedmiotu, form pracy poza-
lekcyjnej z danego przedmiotu, wychowawczych przed-
siêwziêæ. Wyniki analiz opracowuje siê, przechowuje
siê oraz wykorzystuje siê przez nauczycieli pracowni
dydaktycznych. Analiza wyników pracy dydaktycznej
za semestr jest prowadzona:
ü na poziomie administracji: gromadzenie danych, ana-

liza (wykres postêpów w nauce), rada pedagogiczna,
rozporz¹dzenia, decyzje kierownicze;

ü na poziomie katedr dydaktycznych, zespo³ów meto-
dycznych: wyniki sprawdzianów z przedmiotów
(gromadzenie danych), analiza wyników (porówna-
nie ocen w tabeli, analiza b³êdów), posiedzenie kate-
dry, zespo³u metodycznego (rekomendacje dla
nauczyciela);

ü na poziomie psychologa, wychowawców klas: gro-
madzenie danych (ankietowanie, testowanie, wykaz
ocen), analiza sytuacji (tabele postêpów w nauce, ta-
bele diagnostyczne), zebrania klasy, wywiadówki;

ü na poziomie ucznia: gromadzenie danych poprzez
strukturalne jednostki samorz¹du szkolnego, analiza
na odpowiednich posiedzeniach, informacja w szkol-
nej prasie itd. W tabeli 1 przedstawiono analizê wyni-
ków procesu dydaktyczno-wychowawczego na
podstawie algorytmu pracy pracowni dydaktycznej.

Faktyczne wyniki pracy nauczyciela i poziom
organizacji procesu nauczania s¹ widoczne podczas
kontroli frontalnej, gdy pod nadzorem organów spra-
wuj¹cych kontrolê wykonuje siê wieloaspektowe
sprawdzanie zgodnie z planami pracy nauczyciela. Al-
gorytm przeprowadzenia takiej kontroli frontalnej
przedstawiam w tabeli 2.

W ramach zarówno sprawdzania, jak i samo-
sprawdzania dzia³añ nauczyciela warto stosowaæ ró¿ne
rodzaje kontroli oraz samokontroli, jak np.: operatywna,
planowa; kontrola wed³ug objêtoœci: frontalna, tema-
tyczna, ogl¹dowa, wybiórcza; kontrola wed³ug celu: za-
powiedziana, bie¿¹ca, wynikowa; kontrola wed³ug
obiektu: indywidualna, klasowo-uogólniaj¹ca, przed-
miotowo-uogólniaj¹ca.

Etapy przeprowadzenia kontroli:
ü 1 etap – diagnostyczny: analiza materia³ów poprzed-

niej kontroli; diagnoza wyników, treœci i warunków
pracy na obecnym etapie (samoanaliza, sprawdziany,
rozmowy, testowanie, ankietowanie); opracowanie
programu naprawczego;

Tabela 1. Analiza wyników procesu dydaktyczno-wychowawczego

Analiza procesu dydakty-
czno-wychowawczego

Analiza warunków Analiza treœci pracy

ü poziom moralnego
wychowania

ü poziom wiedzy ucznia
ü poziom sprawnoœci

samodzielnych dzia³añ
poznawczych

ü poziom twórczego rozwoju
ü poziom poinformowania
ü poziom uspo³ecznienia
ü rozwój fizyczny
ü zastosowanie wiedzy i

umiejêtnoœci w dzia³aniu
praktycznym

ü Przygotowanie
nauczyciela

ü Warunki
psychologiczne

ü Organizacyjno-pedag
ogicznego

ü Materialno-techni-
czne

ü sanitarno-higieniczne

ü Przygotowanie I prowadzenie
lekcji, zajêæ pozaszkolnych

ü Skierowanie dydaktycznej i
wychowawczej dzia³alnoœci na
realizacjê celu nauczania i
wychowania

ü Dokumentacja
nauczycielsko-uczniowska

ü System wychowania
üWspó³praca z samorz¹dem
ü Realizacja podstawowych

funkcji zarz¹dzania szko³¹
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ü 2 etap – metodyczno-korekcyjny: wzajemna hospita-
cja lekcji, konsultacje, warsztaty, kursy, seminarium,
konwersatorium i inne grupowe formy pracy; samo-
kszta³cenie;

ü 3 etap – wynikowo-oceniaj¹cy: zapoznanie siê z wy-
nikami decyzji (rozporz¹dzenie, które umo¿liwia ob-
serwacjê twórczego wzrostu nauczyciela).

System analizy wyników postêpów w nauce za
semestry (pó³rocza), sprawdzianów w formie wykresów
z g³êbok¹ analiz¹ umo¿liwiaj¹ dyrekcji placówki oœwia-
towej kontrolowaæ poziom wiedzy i sposób, w jaki uczy
siê przedmiotów, okreœlaæ poziom rozwoju intelektual-
nej, emocjonalno-wolicjonalnej, duchowo-moralnej
dziedziny osobowoœci zarówno nauczyciela, jak i
ucznia.

Wprowadzaj¹c osi¹gniêcia pedagogiki, admi-
nistracji placówek oœwiatowych okreœlamy podstawo-

we podmioty zarz¹dzania – kadra pedagogiczna,
uczniowie, dydaktyczno-wychowawcza dziedzina pla-
cówek, praca projektowo-badawcza, informacyjno-ana-
lityczna dzia³alnoœæ bibliotek szkolnych, rodzice,
s³u¿by socjalno-psychologiczne. W realizacji procesu
zarz¹dzania okreœla siê cele, treœæ, podstawowe formy,
metody pracy, prognozuje siê tak¿e wynik koñcowy.

Praca z kadr¹ pedagogiczn¹ skierowana jest na
jakoœciowe podwy¿szenie jej kompetecji zawodowej,
na zapewnienie i rozwój potencja³u twórczego zespo³u.
Je¿eli chodzi o konkretnego pedagoga, wychowawcê, to
pracê metodyczn¹ ukierunkowuje siê na rozwój moty-
wacji dzia³alnoœci twórczej, wspó³czesnego stylu myœ-
lenia, techniki pedagogicznej. Du¿e znaczenie ma przy
tym motywacja nauczyciela do samokszta³cenia.

W celu okreœlenia zdolnoœci nauczyciela do sa-
mokszta³cenia autor przeprowadzi³ kompleksow¹ roz-

mowê-wywiad. Tylko oko³o 73% pedagogów z ogólno-
kszta³c¹cych placówek oœwiatowych mimo
obowi¹zków domowych, znajduje czas na samo-
kszta³cenie, 34% respondentów szuka zwrotnej infor-
macji w celu samooceny, wyci¹ga wnioski, analizuje
swoje uczucia i doœwiadczenie poœwiêcaj¹c na to swój
czas; oko³o 13% pedagogów nie wierzy w swoje mo¿li-
woœci, boi siê jakiejkolwiek nowoœci i odpowiedzialno-
œci, która z ni¹ siê ³¹czy.

Jak œwiadcz¹ wyniki rozmowy-wywiadu, do
czynników, które najbardziej przeszkadzaj¹ pedagogo-
wi w pracy nale¿¹: brak czasu, ograniczone œrodki, pew-
ne okolicznoœci ¿yciowe, stan zdrowia. Do najmniej
przeszkadzaj¹cych czynników zaliczono: brak lub nie-
wielki stopieñ informacji zwrotnej od cz³onków zespo³u
i dyrekcji (tzn. brak obiektywnej informacji o sobie),
wrogoœæ, zazdroœæ ze strony otoczenia, co z kolei ma ne-

gatywny wp³yw na poznawanie czegoœ nowego.
Wœród czynników motywuj¹cych pracê na-

uczyciela na pierwszym miejscu znajduje siê zaintereso-
wanie prac¹, dalej – organizacja pracy w placówce
oœwiatowej, na trzecim miejscu – przyk³ad i wp³yw ko-
legów. Do najmniej stymuluj¹cych czynników nale¿y
uznanie w zespole, zaufanie, przyk³ad oraz wp³yw kie-
rownika.W trakcie praktycznej oœwiatowo-wychowaw-
czej dzia³alnoœci da siê zaobserwowaæ prawdziwy
przejaw kreatywnoœci nauczyciela, który stawia przed
sob¹ konkretne cele zawodowe i wyznacza optymalne
sposoby  ich osi¹gniêcia.

Je¿eli chodzi o grono pedagogiczne, to praca z
nauczycielami, wychowawcami ukierunkowana jest na
ich integracjê, zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ nauko-
wo-badawcz¹ i eksperymentaln¹ w celu opracowania
innowacyjnych technologii wychowania uczniów.

Tabela 2. Kontrola frontalna pracy nauczyciela

L. p. Treœæ kontroli Metody i formy kontroli

1. Przestrzeganie przez nauczyciela Ustawy i Regu³ Wewnêtrznego
Regulaminu pracy.

Hospitacja lekcji, wychowawczych dzia³añ. Analiza
oœwiatowo-wychowawczej pracy nauczyciela.

2. Przygotowanie nauczyciela do lekcji i pozalekcyjnej
dzia³alnoœci.

Kontrola planw pracy nauczyciela.

3. Realizacja przez nauczyciela podstawy programowej, forum
sprawdzianów, praktycznych oraz pisemnych prac.

Analiza dziennika, zeszytów uczniów, planów wychowawczej
pracy nauczyciela.

4. Jakoœæ lekcji, ich kszta³c¹ca rozwijaj¹ca i wychowawcza
funkcja.

Hospitacja i analiza 8-10 lekcji. Analiza postêpw w nauce na
podstawie dziennika.

5. Poziom wiedzy, umiejêtnoœci i sprawnoœci uczniów.
Umiejêtnoœæ praktycznego zastosowania tej wiedzy.

Obserwacja lekcji, analiza zasobów, dzienników i dzienniczków
uczniówprzeprowadzenie sprawdzianów, sprawdzanie wiedzy
uczniów w formie ustnej.

6. Umiejêtnoœæ pobudzania zainteresowañ do przedmiotu. Ankietowanie, rozmowy z uczniami, testowanie.

7. Okreœlenie uzdolnieñ uczniw, rozwój ich zdolnoœci talentu. Ankietowanie, rozmowy z uczniami, testowanie.

8. Okreœlenie poziomu metodycznego przygotowania nauczyciela. Przyk³adowe zadania: u³o¿yæ plan, dokonaæ analizy odpowiedzi,
artyku³u, tezy, opracowaæ dodatkow¹ literaturê.

9. Wychowanie uczniów w trakcie nauczania, pozalekcyjna praca
w oparciu o przedmiot.

Obserwacja na lekcjach, uczêszczanie na kó³ka, zajêcia
fakultatywne

10. Kszta³cenie œwiadomej dyscypliny. Praca nad regulaminem dla
uczniów.

Obserwacja na lekcjach, przerwach.

11. Przestrzeganie jednolitych wymagañ dotycz¹cych ustnych I
psemnych wypowiedzi, organizacja pozalekcyjnego czytania.

Sprawdzanie zaeszytów uczniów, techniki czytania, analiza
formularzy czytelników.

12. Praca nauczyciela d¹¿¹ca do wyeliminowania niepowodzenia w
nauce.

Indywidualne rozmowy z uczniami, wyjaœnienie przyczyn
niepowodzenia w nauce. Analiza zajêæ dodatkowych. Analiza
dziennika.

13. Praca nauczyciela z rodzicami uczniów. Rozmowy z rodzicami, ankietowanie.

14. Samokszta³cenie nauczyciela. Rozmowy z nauczycielem, wychowawc¹ klasy.

15. Wyniki dydaktyczno-wychowawczej pracy nauczyciela. Wyniki ustnych odpowiedzi, sprawdzianów. Rozmowa z
przewodnicz¹cymi klas. Ogólne wra¿enie.
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G³ówne funkcje pracy z kadr¹ pedagogiczn¹ wyznacza
siê na podstawie analizy materia³ów diagnostycznych.

Naukowe ukierunkowanie pracy metodycznej
jest zasad¹ dzia³alnoœci placówki oœwiatowej. Jej koor-
dynatorami s¹ doœwiadczeni nauczyciele, wicedyrekto-
rzy ds. naukowo-metodycznych, którzy analizuj¹ pracê
pedagogiczn¹ nauczycieli, decyduj¹ o potrzebie podwy-
¿szenia kwalifikacji: planuj¹, organizuj¹ i przeprowa-
dzaj¹ dokszta³canie ró¿norodnych form i typów,
pomagaj¹, analizuj¹ i uogólniaj¹ badania; sprzyjaj¹ or-
ganizacji pracy naukowo-badawczej, zawieraj¹ umowy
o wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi; organizuj¹ pracê
szkolnego oœrodka metodycznego.

Wicedyrektorowie ds. naukowo-metodycz-
nych s¹ przekonani o tym, ¿e udoskonalenie procesu
oœwiatowo-wychowawczego wi¹¿e siê z potrzeb¹ mo-
dernizacji wewn¹trzszkolnej pracy naukowo-metodycz-
nej w innowacyjnym kierunku. Przede wszystkim
chodzi o zaanga¿owanie pedagogów praktykuj¹cych w
dzia³alnoœæ twórcz¹ i prace badawczo-eksperymentalne,
w nowe podejœcia do organizacji pracy naukowo-meto-
dycznej i nowe rozumienie twórczoœci pedagogicznej.
Badawczo-eksperymentalne prace nauczyciela szkolne-
go traktuje siê - z jednej strony - jako forma twórczoœci
pedagogicznej, z drugiej zaœ – jako warunek pozytyw-
nego rozwoju szkolnego systemu dydaktyczno-wycho-
wawczego.

Wszyskie rodzaje wewn¹trzszkolnej pracy me-
todycznej zmierzaj¹ do powstania szko³y narodowej,
ustalenia racjonalnego wspó³udzia³u humanistycznych i
przyrodniczo-matematycznych komponentów, odpo-
wiedniego naukowo-teoretycznego, metodycznego i in-
formacyjno-innowacyjnego zaplecza; szerokiego zasto-
sowania osi¹gniêæ nauki i kultury, nowych technologii
nauczania; wprowadzenia systemu wariantywnego na-
uczania i wychowania zgodnie z indywidualnymi po-
trzebami i zdolnoœciami uczniów; zreformowania
kszta³cenia, wype³nienia go kulturalno-historycznym
doœwiadczeniem narodu.
Nastêpuj¹ce wymagania wobec pracy metodycznej:
ü dostosowanie systemu wewn¹trzszkolnej pracy na-

ukowo-metodycznej do wspó³czesnych przemian;
ü utrzymanie naukowoœci, systemowoœci;
ü zachowanie kompleksowego charakteru, ci¹g³oœæ,

nieprzerwalnoœæ, masowoœæ;
ü stymulowanie twórczego charakteru, maksymalna

aktywizacja dzia³alnoœci nauczycieli;
ü konkretnoœæ, uwzglêdnienie specyfiki placówki

oœwiatowej, ka¿dego nauczyciela, dyferencyjne po-
dejœcie;

ü diagnozowanie potrzeb kadry;
ü ujednolicenie teorii i praktyki; operatywnoœæ, ela-

stycznoœæ, mobilizacja; odpowiednia liczba ogól-
noszkolnych, grupowych oraz indywidualnych typów
i rodzajów pracy metodycznej i samokszta³cenia na-
uczycieli;

ü zadbanie o sprzyjaj¹ce warunki dla efektywnej pracy,
twórczej dzia³alnoœci nauczycieli, kszta³towanie u
nich innowacyjnego stylu dzia³alnoœci.

Tak wiêc praca metodyczna polega na
ca³oœciowym systemie powi¹zanych miêdzy sob¹
dzia³añ i przedsiêwziêæ, których celem jest ogólne pod-
wy¿szenie poziomu zawodowego grona pedagogiczne-
go, rozwój inicjatywy i twórczoœci ka¿dego nauczy-
ciela, i w koñcowym wyniku – podwy¿szenie poziomu
procesu dydaktyczno-wychowawczego, osi¹gniêcie
optymalnych wyników w nauczaniu, wychowaniu i roz-
woju.

Prac¹ metodyczn¹ zarz¹dza rada naukowo-me-
todyczna, w sk³ad której wchodz¹ naukowcy wy¿szych
szkó³, kierownicy twórczych grup, administracja, kie-
rownicy katedr (metodycznych rad). Do podstawowych
zadañ rady nale¿y: analiza dzia³alnoœci katedr i promo-
wanie doœwiadczenia najlepszych z nich; zapoznanie

siê z prac¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ i pedagogiczny-
mi osi¹gniêciami nauczycieli oraz analiza tych dzia³añ.
Na tej podstawie dokonuje siê okreœlenia g³ównych kie-
runków rozwoju pracy metodycznej; analizy wyników
badania stanu nauczania i jakoœci wiedzy, umiejêtnoœci,
sprawnoœci uczniów, poziomu ich wychowania; wpro-
wadzenia odpowiednich poprawek i rekomendacji do
procesu dydaktyczno-wychowawczego; analizy wyni-
ków ogólnoszkolnych, miejskich, obwodowych, repu-
blikañskich olimpiad, konkursów, zawodów; zapoznaje
siê z doœwiadczeniem pedagogicznym najlepszych na-
uczycieli; udziela siê pomocy nauczycielom w zakresie
organizacji pracy badawczo-eksperymentalnej.

Formy dzia³alnoœci rad metodycznych s¹ ró¿-
norodne. Do tradycyjnych nale¿¹ naukowo-praktyczne
konferencje, podczas których s¹ omawiane aktualne
problemy nauczania, wychowania i rozwoju osobowo-
œci ucznia. Raz w roku organizuje siê pedagogiczne wy-
stawy, gdzie prezentuje siê metodyczne pomoce dla
nauczycieli, naukowe publikacje dot. problemów wy-
chowania itd.

Aktualn¹ spraw¹ placówek oœwiatowych jest
wdra¿anie pedagogicznych metod i innowacyjnych
oœwiatowych technologii. Administracje ogólnokszta³-
c¹cych placówek traktuj¹ pracê z kadr¹ pedagogiczn¹
jako celowy proces. Wdra¿anie nowoczesnych metod
pedagogicznych jest jednym z pedagogicznych warun-
ków podwy¿szenia efektywnoœci procesu kszta³towania
kreatywnego nauczyciela i przewiduje zintegrowanie
oraz funkcjonowanie nastêpuj¹cych elementów syste-
mu metodycznego:
• wdra¿anie wybitnych doœwiadczeñ pedagogicznych,
innowacyjnych technologii oœwiatowych, progresyw-
nych pomys³ów œwiatowej oraz krajowej pedagogiki na-
ukowej i ludowej, nowych koncepcji wychowania,
nauczania i rozwoju osobowoœci;
• praca badawczo-eksperymentalna;
• naukowo-metodyczne i psychologiczne wsparcie;
• zapoznanie spo³eczeñstwa z wynikami innowacyjnej
dzia³alnoœci placówek oœwiatowych.

Taka organizacja pracy metodycznej umo¿li-
wia kszta³towanie innowacyjnego stylu dzia³alnoœci na-
uczycieli, wychowawców, ca³ego grona pedagogi-
cznego. Bior¹c powy¿sze pod uwagê wszystkie formy
pracy metodycznej (zbiorowe, grupowe, indywidualne)
maj¹ na celu podwy¿szenie poziomu kompetencji, zain-
teresowania, duchowego i zawodowego zapotrzebowa-
nia pedagogów, sprzyjanie aktywizacji pozycji ¿ycio-
wej, zapewnienie jednolitoœci wiedzy, umiejêtnoœci me-
todycznych, jakoœci osobowoœciowych, kultury mówie-
nia, techniki pedagogicznej, taktownoœci, optymizmu, a
tak¿e wspieranie rozwoju erudycji.

Udzia³ w seminariach poœwiêconych omawia-
niu problemów szkolnych sprzyja doskonaleniu peda-
gogicznych umiejêtnoœci wychowawców i ich kompe-
tencji. Celem takich seminariów jest wzbogacanie wie-
dzy nauczycieli, umiejêtnoœci orientowania siê w inno-
wacjach pedagogicznych, opanowanie wspó³czenych
metod, umiejêtnoœci organizacji procesu nauczania i
wychowania w oparciu o naukowe osi¹gniêcia i zgro-
madzone doœwiadczenie pedagogiczne.

Seminarium przeprowadza siê zgodnie z usta-
lonym planem. Wczeœniej og³asza siê temat, zagadnie-
nia do omówienia, sporz¹dza siê listê zalecanej
literatury. Przygotowuje siê zagadnienia pedagogiczne,
æwiczenia, sytuacje zwi¹zane z tematem seminarium.
Podczas omówienia ró¿nych zagadnieñ wychowawcy i
nauczyciele ró¿nych przedmiotów poddaj¹ g³êbokiej
analizie sposoby doskonalenia i modyfikacji treœci, form
oraz metod pracy z uczniami w szkole. W trakcie zajêæ
naukowcy zadaj¹ pedagogom o ró¿nym stopniu trudno-
œci pytania dot. zagadnieñ poznawczych. Wszystkie za-
jêcia s¹ skierowane na aktywizacjê dzia³alnoœci
nauczycieli w zakresie rozwi¹zania przez nich trudnych
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problemów nauczania i wychowania uczniów, meto-
dycznej analizy, przedstawienia w³asnego zdania.

Podsumowanie. W taki sposób praca oœrodków
metodycznych z nauczycielami przyczynia siê do opera-
tywnego i g³êbszego opanowania przez nauczycieli teo-
retycznych podstaw nauczania i wychowania, osi¹gniêæ
naukowych, praktycznego zastosownia wiedzy, dosko-
nalenia umiejêtnoœci zawodowo-pedagogicznych, co z
kolei decyduje o konkurencyjnoœci nauczyciela.
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Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor ds. PBP
CDN w Lesznie

opublikowanych pomiêdzy 1 lutego 2014 r. a 30
kwietnia 2014 r.
Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia pu-
blikowane s¹ wy³¹cznie w formie elektronicznej – w
Internecie. Dzienniki Ustaw dostêpne s¹ pod adresem
http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na
stronie http://monitorpolski.gov.pl/.
Nowe przepisy:
1. 4 lutego 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 165
umowê z dnia 7 kwietnia 2004 r. miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rz¹dem Królestwa Maroka-
ñskiego o wspó³pracy w dziedzinie kultury, nauki i
edukacji,
2. 4 lutego 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 166
oœwiadczenie rz¹dowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie mocy obowi¹zuj¹cej Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Królestwa Maro-
kañskiego o wspó³pracy w dziedzinie kultury, nauki i
edukacji, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia
2004 r.,
ü okreœlono zasady wspó³pracy obejmuj¹ce tak¿e dzie-

dzinê edukacji.
3. 17 kwietnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
497 rozporz¹dzenie MEN z dnia 11 kwietnia 2014 r. w
sprawie przygotowania zawodowego doros³ych –
wesz³o w ¿ycie 18 kwietnia 2014 r.,
- okreœla szczegó³owe warunki, sposób i tryb organizo-
wania przygotowania zawodowego doros³ych, sposób
refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na
uczestnika przygotowania zawodowego doros³ych i
wyp³acania premii, kwalifikacje wymagane od opieku-
nów uczestników przygotowania zawodowego do-
ros³ych, wzór zaœwiadczenia o ukoñczeniu
przygotowania zawodowego doros³ych, warunki i tryb
przeprowadzania egzaminu sprawdzaj¹cego oraz wzór
wydawanego zaœwiadczenia.
4. 17 kwietnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
498 ustawê z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowa-

dzenia zbiórek publicznych – wchodzi w ¿ycie 18 lipca
2014 r., - Art. 2. Zbiórk¹ publiczn¹ nie jest zbieranie
ofiar w gotówce lub w naturze:
4) wœród m³odzie¿y szkolnej na terenach szkolnych,
odbywaj¹ce siê na podstawie pozwolenia w³adz szkol-
nych.
Przepisy zmieniane:
1. 27 lutego 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 251
rozporz¹dzenie MEN z dnia 11 lutego 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych planów
nauczania w szko³ach publicznych - wchodzi w ¿ycie z
dniem 1 wrzeœnia 2014 r.
- dodano ramowy plan nauczania klasy VI szko³y pod-
stawowej dla doros³ych.
2. 7 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 290
ustawê z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty – wesz³a w ¿ycie 22 marca 2014 r. -
zmieniono brzmienie art. 22a  ust. 2e oraz dodano
nowy art. 22c:
– okreœlono, ¿e dyrektor szko³y nadal podaje do pu-
blicznej wiadomoœci zestaw podrêczników, który obo-
wi¹zuje w roku szkolnym, ale nie wi¹¿e go termin – do
15 czerwca,
- dodano, ¿e w³aœciwi ministrowie mog¹ zleciæ opraco-
wanie i wydanie podrêcznika lub jego czêœci; podrêcz-
nik lub jego czêœæ opracowane w wyniku zlecenia
ministra, oraz zaakceptowane przez ministra s¹ do-
puszczone do u¿ytku szkolnego z mocy prawa.
3. 24 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 378
rozporz¹dzenie z dnia 21 marca 2014 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie warunków wynagradzania
egzaminatorów za udzia³ w przeprowadzaniu spraw-
dzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za
udzia³ w przeprowadzaniu czêœci ustnej egzaminu ma-
turalnego – wesz³o w ¿ycie czêœciowo 1 kwietnia
2014 r. oraz 1 wrzeœnia 2014 r.,
- dostosowano przepisy do aktualnych uregulowañ
prawnych oraz obni¿ono stawki wynagradzania egza-
minatorów.
4. 14 kwietnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
478 rozporz¹dzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych
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przedszkolach i szko³ach – wchodzi w ¿ycie 1 wrze-
œnia 2014 r.,
- ustalono, ¿e ¿yczenie rodziców w zakresie nauczania
religii bêdzie wyra¿ane w formie pisemnego oœwiad-
czenia, które mo¿e byæ zmieniane,
- zaakcentowano, ¿e jeœli na naukê religii danego wy-
znania lub wyznañ wspólnie nauczaj¹cych zg³osi siê
mniej ni¿ siedmiu uczniów (czyli mo¿e byæ jeden), or-
gan prowadz¹cy, w porozumieniu z w³aœciwym ko-
œcio³em lub zwi¹zkiem wyznaniowym, zorganizuje
naukê religii w grupie miêdzyszkolnej lub w pozaszkol-
nym punkcie katechetycznym,
- podobnie, jeœli na naukê etyki zg³osi siê mniej ni¿
siedmiu uczniów (czyli mo¿e byæ jeden), organ pro-
wadz¹cy zorganizuje naukê etyki w grupie miêdzysz-
kolnej,
- tylko uczniowie korzystaj¹cy z nauki religii lub etyki
organizowanej przez organy prowadz¹ce szko³y otrzy-
muj¹ ocenê z religii (etyki) na œwiadectwie wydawa-
nym przez szko³ê, do której uczêszczaj¹, na podstawie
zaœwiadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
5. 25 kwietnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
538 ustawê z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – wcho-
dzi w ¿ycie 26 maja 2014 r. (art. 3 – zmiana ustawy o
systemie oœwiaty) – w art. 92a dodano nowy ust. 1a i
1b:
W czasie zorganizowanego wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y wychowawc¹ lub kierownikiem tej formy
wypoczynku nie mo¿e byæ:
-  osoba karana za umyœlne przestêpstwo przeciwko ¿y-
ciu i zdrowiu na szkodê ma³oletniego, przestêpstwo
przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci na szko-
dê ma³oletniego, przestêpstwo przeciwko rodzinie i
opiece,
- osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia
dzia³alnoœci zwi¹zanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacj¹ ma³oletnich lub opiek¹ nad nimi, lub obo-
wi¹zek powstrzymywania siê od przebywania w okre-
œlonych œrodowiskach lub miejscach, zakaz
kontaktowania siê z okreœlonymi osobami lub zakaz
opuszczania okreœlonego miejsca pobytu bez zgody
s¹du.
Kandydat na wychowawcê lub kierownika formy wy-
poczynku jest obowi¹zany przedstawiæ organizatorowi
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y informacjê z Krajowego
Rejestru Karnego.
Kandydat na wychowawcê lub kierownika formy wy-
poczynku, który jednoczeœnie jest zatrudniony na pod-
stawie przepisów, które zawieraj¹ warunek
niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie,
sk³ada w formie pisemnej oœwiadczenie o niekaralno-
œci za w/w przestêpstwa.
Teksty jednolite aktów prawnych – og³aszane na
podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z
póŸn. zm.) - teksty jednolite aktów prawnych og³asza
siê nie rzadziej ni¿ raz na 12 miesiêcy, je¿eli by³y one
nowelizowane:
1. 4 lutego 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 167
obwieszczenie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 6 grudnia
2013 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
o zwi¹zkach zawodowych,
2. 12 lutego 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 191
obwieszczenie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 10 stycznia
2014 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
- Karta Nauczyciela,

3. 24 lutego 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 232
obwieszczenie Prezesa RM z dnia 6 grudnia 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowe-
go m³odocianych i ich wynagradzania,
4. 3 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 262
obwieszczenie MKiDN z dnia 30 sierpnia 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w spra-
wie ramowych planów nauczania w publicznych
szko³ach i placówkach artystycznych,
5. 3 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 263
obwieszczenie MEN z dnia 31 paŸdziernika 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i
sposobu wykonywania przez przedszkola, szko³y i pla-
cówki publiczne zadañ umo¿liwiaj¹cych podtrzymywa-
nie poczucia to¿samoœci narodowej, etnicznej i
jêzykowej uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci narodo-
wych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê
jêzykiem regionalnym,
6. 27 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 392
obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostoso-
wanych spo³ecznie w specjalnych przedszkolach,
szko³ach i oddzia³ach oraz w oœrodkach,
7. 27 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 395
obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
nauczania szkolnego oraz zakresu treœci dotycz¹cych
wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³owieka, o zasadach
œwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o war-
toœci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach
i œrodkach œwiadomej prokreacji zawartych w podsta-
wie programowej kszta³cenia ogólnego,
8. 31 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 414
obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostoso-
wanych spo³ecznie w przedszkolach, szko³ach i od-
dzia³ach ogólnodostêpnych lub integracyjnych,
9. 31 marca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 416
obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracê w dniu wolnym od pracy.
10. 8 kwietnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
454 obwieszczenie MEN z dnia 31 paŸdziernika 2013
r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji kszta³cenia dzieci obywateli polskich cza-
sowo przebywaj¹cych za granic¹,
11. 9 kwietnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
468 obwieszczenie MEN z dnia 31 paŸdziernika 2013
r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie-
ramowego programu szkolenia kandydatów na
egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji  eg-
zaminatorów oraz trybu wpisywania i skreœlania egza-
minatorów z ewidencji.
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Oligofrenopedagogika
dr Bo¿ena Roszak
Miros³awa W¹sowska
nauczyciele konsultanci
CDN w Lesznie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Lesznie po raz kolejny, w roku szkolnym
2013/2014 by³o organizatorem kursu
kwalifikacyjnego Oligofrenopedagogiki. Ucze-

stnicy
kursu
mieli
mo¿li-
woœæ
zapozna
nia siê ze
specyfik¹
pracy z oso-
bami nie-
pe³nospra-

wnymi intele-
ktualnie.

Oprócz ró¿no-
rodnych, cieka-
wych zajêæ
uczestniczyli w
wyjeŸdzie do
Owiñsk, gdzie
mieli mo¿liwoœæ
poznania m.in.

jedynego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej
przy Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym

dla Dzieci Nie-
widomych.
Park ten s³u¿y
osobom niewi-
domym do na-
uki orientacji w
otaczaj¹cej ich
przestrzeni.
DŸwiêki, drga-
nia, struktura
nawierzchni
czy zapach –

wystêpu-
j¹ w par-
ku w ró¿-
nym ze-
stawieniu
Dziêki te-
mu dzieci
niepe³no-
sprawne
wzrokow
o ucz¹ siê
tworzyæ
punkty
odniesien

ia kieruj¹c siê sygna³ami otrzymywanymi z
otoczenia. Na znajduj¹cym siê obok jeziorka
padoku, otoczonym bezpiecznym ¿ywop³otem,
niewidomi mog¹ samodzielnie jeŸdziæ na rowerach
lub wrotkach.

W zwi¹zku ze zmian¹ rozporz¹dzenia o placówkach doskonalenia
nauczycieli istnieje w CDN w Lesznie ostatnia mo¿liwoœæ skorzystania z
uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym oligofrenopedagogiki i nabycia
kwalifikacji do pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Osoby zainteresowane udzia³em w szkoleniu prosimy o zg³oszenie siê w
nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2014 r. przez wype³nienie formularza ele-
ktronicznego wpisuj¹c na pasku adresu: zgloszenia@cdn.leszno.pl

Szczegó³owe informacje o kursie znajduj¹ siê w ,,Informatorze o formach dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli. Rok szkolny 2014/2015”, dostêpnym w wersji
elektronicznej na stronie www.cdn.leszno.pl


